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 ممخص البحث

برنععامق ئععالؼ إمععى ىبععتاا السشتجععات الخزععرا  لتشسيععة البحععإ ىلععى ؾيععاس  عاليععة  ىيدععع
ميعععارات التدعععؾيم ايجتسعععاإي لمظالبعععة السعمسعععة  عععي ةعععؾ  متظمبعععات التشسيعععة ايئترعععادية، و عععؼ 

القعععالؼ إمعععى  رعععسيؼ السجسؾإعععة التجريبيعععة  يالتجريبعععشعععبو  الؾصعععفي والسعععشيق اسعععتختال السعععشيق
طبعععم وئعععت السبكعععرة جامععععة مظعععروح،  بكميعععة التربيعععة لمظفؾلعععة ( طالبعععة02بمعععد إعععتدىا ) الؾاحعععتة 

، لؿيععاس الجانععن الشغععرل مععؽ البرنععامق سيععارات التدععؾيم ايجتسععاإي حرععيمي ل إمععييؽ ابتبععار
 لؿيعععاس الجانعععن التظبيقعععي معععؽ البرنعععامق  وبظائعععة مةحغعععة هدا  ميعععارات التدعععؾيم ايجتسعععاإي

عادلة "معامل بميػ"،  ؼ استختال م هلمتحقم مؽ ىتف البحإ، ولبيان  عالية البرنامق وئؾة  أثير 
حيععإ جععا ت ؾيسععة "معامععل بميععػ"   لسعر ععة الفععرن بععيؽ الؿياسععيؽ القبمععي والبعععتل لعيشععة البحععإ

و عععؼ  قعععتيؼ مجسؾإعععة معععؽ  ،( مسعععا يعععتت إمعععى  حقيعععم ىعععتف البحعععإ2,0السحدعععؾبة هكبعععر معععؽ )
، التؾصيات  ي ةعؾ  نتعالق البحعإ هىسيعا  بشعي ىبعتاا السشتجعات الخزعرا  جاسعترا يجية جتيعتة

ييئععة السشععاخ لمخريجععات لتظؾيرىععا لمحععت مععؽ البظالععة والتمععؾث البيئععي واإتبارىععا نقظععة جتيععتة و 
 . لمشسؾ ايئترادل

التشسيععععة  -ميععععارات التدععععؾيم ايجتسععععاإي -ىبععععتاا السشتجععععات الخزععععرا ات السفتاحي    ة: س    الكم
  الظالبة السعمسة.  -ايئترادية
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Abstract 

      This research seeks to measure the effectiveness of a program 

which is based on the Innovation of green products to develop the 

social marketing skills of the student teacher in light of the 

requirements of economic development, the descriptive approach and 

the quasi-experimental approach that based on the design of one 

experimental group un which they used. The number of (20) students 

reached to the Faculty of Education for Early Childhood, Matrouh 

University, A social marketing achievement test was applied to them 

to measure the theoretical side of the program, and a social marketing 

skills scorecard to measure the applied aspect of the program. To 

verify the aim of the research, and to demonstrate the effectiveness of 

the program and the strength of its impact, the equation "Blake 

Coefficient" was used, to find the difference between the pre and post 

measurements of the research sample. Where the calculated value of 

the "Blake coefficient" was greater than (1,2), which indicated the 

achievement of the research aims. A set of recommendations were 

presented in the light of the research results, the most important of 

which is adopting the Innovation of green products as a new strategy, 

and preparing the climate for female graduates to develop them to 

reduce unemployment and environmental pollution which are 

considered tas a point. New to economic growth. 

Key words: Innovation Green Products- Social Marketing skills- 

Economic Development- student teacher. 
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 مقجمة

عا و ععاي   َيذيت الععالؼ متظمبعات و حعتيات ائترعادية جبيعرة، و مععن الجامععات دور ا         ميس 
ا جاىيا  يي مفتاح لمتشسية،  تتخرج مشيا الظالبة السعمسعة  ترعبم معمسعة السدعتقبل والل التعي 
سععععؾف  تعامععععل مععععل الظفععععل و ذععععكل ميارا ععععو ومعار ععععو،  ععععة يسكععععؽ ئظععععل هشععععؾا    ععععي التشسيععععة 
ايئترععادية دون ايإتسععاد إمييععا  وإمععى بععرامق  عالععة يسكععؽ هن  معععن دور ا  ععي وةععل بظعع  

تقبمية ائترععادية مؾةععل لمتشفيععل  وإسميععة وةععل ىععله البععرامق  ععي ىععلا البحععإ  را ععم إسميععة مدعع
 .استغةت السؾارد السدتيمكة بسا يديؼ  ي ىإادة ىنتاجيا و ظؾيرىا نحؾ ال زل بذكل مبتا

ويعت ىبتاا السشتجات الخزرا  وجيؽية  دؾيقيا اجتساعي ا مؽ هىؼ القزايا التي  يتف        
هئتراد ه زل،  اكداب الظالبة السعمسة ميارات  دؾيؿية حتيثة مدألة حيؾية ىلى  حقيم 

وجتيتة، ونذر ثقا ة ىبتاا السشتجات الخزرا   وإ احة الفرصة همال الظالبة السعمسة لكى 
 رشل مشتجات غير التقميتية وغير السألؾ ة ي  ؤثر إمى البيئة و تفاإل مل السجتسل بإيجابية 

التدؾيم ايجتساإي، ويعتبر ذلػ ةرورة حتسية سؾا   ي الؾئت الحالي   تشسؾ لتييا ميارات
ا لخروجيا ىلى سؾن العسل، ليكؾن ليا دور  عات  ي  حقيم متظمبات  هو  ي السدتقبل  سييت 

 التشسية ايئترادية.
( ىن السشتق البزر يذير ىلى التظبيم السدتسر 32، 0222و لجر  زيمة داود )       

ية  ي السشتجات لمحت مؽ هبظارىا إمى الكالشات الحية والبيئة بيتف مشل التمؾث، لمؾئاية البيئ
وىلا يتساشى مل مفيؾل ايستتامة ايجتساعية والبيئية وايئترادية ومحاولة لمقزا  نيالي ا 
إمى التمؾث لسشفعة الجيات القادمة و ظبيم ال كار السبتإة التي  ؤدل ىلى  رسيؼ، 

سشتجات الجتيتة،  إبتاا السشتق البزر يتسيز بأنو يأبل بعيؽ ايإتبار و رشيل، و دؾيم ال
ئزايا ىإادة التتوير، واستختال السؾاد التي هإيت  تويرىا مرة هبرى، و كؾن هئل  مؾيث ا لمبيئة، 

 وذات حتاثة وابزرار "هكثر صتائة لمبيئة" لكؾن البزر يفرض إبئ ا هئل إمى البيئة.
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لسشتجات الخزرا  استرا يجية حتيثة  ي صشاإة القرن الحادل والعذريؽ وُيعت ىبتاا ا       
والتي  يتف ىلى  خؽيض التأثير البيئي ىلى هدنى حت، وزيادة الكفا ة و خؽيض التكاليف، 
و قميص استيةك السؾارد بةت دورة حياة السشتق مؽ الترسيؼ والترجين والعسميات اإلنتاجية 

ؾث هو التحكؼ بو مثل معالجة هو ىصةح هو ىإادة  توير الشفايات والتعبئة والشقل، ومشل التم
 (.002، 0220 ي جسيل مراحل إسميات اإلنتاج )هحست الجرجرل، 

زيادة وإي السدتيمػ بالتظؾرات ىلى هن  Diegel, et al (2010, 68ويذير )       
الرتيقة لمبيئة يحقم ايجتساعية والبيئية وايئترادية وميؾلو نحؾ  رشيل السشتجات الخزرا  

، 0223السشفعة لمسجتسل ويحدؽ الدا  البيئي، ويلجر )ناصر بؾشارب، ومؾساول ىليال، 
( هنو وجن  بشي مفيؾل  دؾيم حتيإ يأبل ىله التؾجيات بعيؽ ايإتبار  ي مختمف 240

هنذظتيا لكدن رةا السدتيمػ، ويداىؼ  ي البحإ إؽ طرن جتيتة لترويق و ظؾير وإبتاا 
ت بزرا  صحية وسميسة و تسيز بالجؾدة  ي نفس الؾئت لتحقيم التشسية ايئترادية مشتجا

 واستتامة الإسات السرشعة.
( إمى  فعيل النذظة ايئترادية وإبتاا 35، 0224للا هكتت نجاة متلس )       

السشتجات الخزرا ، وهوةحت هنيا ي  داىؼ ىيجابي ا  ق   ي  حقيم متظمبات التشسية 
ا لمعسل،  أسفرت دراسة ايئتر إؽ هنو ي يزات  Ilg (2018, 130)ادية، ولكشيا  خمم  رص 

ا  ي  مبية ايحتياجات السدتقبمية التشسؾية، و ي   ظؾير وإبتاا السشتجات الخزرا  بظيئ ا جت 
هن البظالة مؽ هبظر ( 052، 0222طةت العازمي )نفس اي جاه هوةحت دراسة 

 ة التشسؾية.التحتيات التي  ؾاجو العسمي
( ىلى هن Farouk,  Kim, & Choi, 2005, 594 12 ,2012 أشار جل مؽ )       

التدؾيم ايجتساإي ي يزات جتيت وحتيإ ولؼ يتؼ استكذا و بذكل واةم هكاديسي ا مثل طرن 
التدؾيم البرى التقميتية،  تحتث  أثيرات جبيرة إمى السدتيمػ،  كان مؽ الزرورل ايىتسال 
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يارات التدؾيم، رغؼ هن التدؾيم ايجتساإي ُيعت مؽ نغريات  غيير الدمؾك ونذأ بتشسية م
( 2431)إال   Banduraليا بانتورا دإىكجز  مؽ العسل  ي مجات التعمؼ ايجتساإي التي 

 .وحتى الؾئت الحاةر
ىلى ةرورة ىجرا  دراسات استقرالية إؽ ميارات   Bat(198 ,2016للا دإى )       

جتساإي وميارا و، و ظؾير هنذظة  دؾيؿية لتمبي احتياجات السدتيمػ ومتظمبا و التدؾيم اي
مل الحت الدنى مؽ اآلثار الدمبية إمى البيئة وايىتسال البيئي، ليربم التدؾيم طريقة  فكير 
صتيقة لمبيئة  كسؽ ورا  جسيل مكؾنات السشتجات و ؤثر إمييا، وجسيل إسميات اإلنتاج 

تتوير إلحتاث  غيير  ي سمؾك السدتيمػ وزيادة الظمن إمى السشتجات والتدميؼ وإإادة ال
 الخزرا .
 Kim & Choi( 592 ,2005وير كز التدؾيم ايجتساإي بذكل جبير جسا هكت )       

إمى إشرر التؾعية السخظظة والسقرؾدة التي  يتف ىلى ىئشاا السدتيمػ ايجتساإي 
ومتى مداىستيا  ي دإؼ السشتجات الخزرا   و حفيزه إمى  غيير سمؾجو و ؾإيتو بأىسية

 لتحقيم  شسية مدتتامة )مجتسعية وبيئية وائترادية(. وحساية البيئة
التدؾيم ايجتساإي جز   هساسي ا مؽ هجشتة التغيير ايجتساإي وايئترادل، ؼُيعت        

حيإ يسكؽ استختامو  ي هل مؾئف يدتمزل  غيير سمؾك السدتيمػ  جاه ئزية معيشة 
اجتساعية هو بيئية هو ائترادية إلحتاث سمؾجيات ىيجابية، ومؽ ىشا بته ايىتسال بالتدؾيم 

ص بالسدئؾلية ايجتساعية، والعتيت مؽ مؾةؾإات التدؾيم ايجتساإي جعمؼ، ؼُيعت مفيؾل با
 (. 22، 0225ايجتساإي التي يفرةيا الؾائل ايجتساإي )سمؾى العؾادلي، 

ويداىؼ التدؾيم ايجتساإي بشرين جبير  ي زيادة واستسرار السشتجات الخزرا  مؽ        
إئشاإو بأنو هئتر مؽ غيره بةت  حتيت احتياجات الدؾن و عريف السدتيمػ بؾجؾد السشتق و 

إمى ىشباا احتياجا و، ثؼ د عو ىلى ا خاذ ئراره بالذرا ، وبالتالي زيادة الظمن إمى السشتق 
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مسا يؤدل ىلى ا داا الدؾن وحيشئل  زداد مبيعات السشتجات الخزرا  مسا يداىؼ  ي حتوث 
 احتياجا يؼ.  رواج و شسية ائترادية حؿيؿية لمسجتسل، وئترة جيل السدتقبل إمى  مبية

Grosskurth & Rotmans, 2005, 142)   (Pagiavias, 2008, 44  
( هنو  ي ىطار الدعي لمتشسية 035، 0202ويؤجت جل مؽ زىؾر راةي، ودمحم جاسؼ )      

و حديؽ جؾدة الحياة، يجن هن نزل  ي الحدبان السجايت الثةثة السجتسل والبيئة 
 تإا ىلى  حديؽ و ظؾير البرامق التربؾية والتعميسية وايئتراد لمتفكير نحؾ السدتقبل  

الستعمقة بتمػ السجايت، حيإ هصبحت مؽ السؾاةيل السمحة لحل العتيت مؽ السذكةت 
 التي يعاني مشيا مجتسعشا والعالؼ هجسل.

( ىن  عالية التدؾيم ايجتساإي 232، 0225وهوةحت دراسة  اطسة الزىرا  هحست )       
ست برامجو ووةعت متؾا قة مل معتقتات و قاليت السدتيمػ حيإ يجن إمى  زداد ىذا ُصس

هن يدتختل جا ة الظرن والؾسالل التي  ةلؼ الجسيؾر وي  -الظالبة السعمسة-السدؾن 
  تعارض معيؼ  ي  ؾصيل الرسالة والختمة لمجسيؾر السدتيتف.

جيات التي  خرجت مؽ ( هنو بالشغر ىلى ال300، 0225 ُتذير نير انا الربرل )       
الجامعات نجتىا هكثر الجيات  عمس ا ولكشيا هبفقت  ي  يؼ دورىا  ي التظؾير ايئترادل، 
 أصبم الخريجؾن والخريجات مؽ روا ت البظالة،  السعغؼ لؼ يحرل إمى الؾعيفة،  أصبم 

 التعميؼ ئاصر ا إؽ هدا  دوره التشسؾل مؽ بةت جؾادر الخريجيؽ والخريجات.
 ُتعت معمسة مرحمة الظفؾلة السبكرة جؾىر العسمية التعميسية وإسؾدىا الفقرل  حيإ ىنيا        

ُ عتبر هحت العؾامل الساسية  ي نجاح ىله السرحمة و سثل العشرر الكثر  أثير ا  ي بشا  
سية و ذكيل ه كار الطفات وا جاىا يؼ،  إذا ُهحدؽ ىإتاد السعمسة بإكدابيا بعض السيارات و ش

معار يا الخاصة  إن ذلػ يداإتىا إمى  حقيم هىتاف العسمية التعميسية،  يى السثل الإمى 
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ا  ا صالح  لطفاليا يقتتون بيا  ي القؾت والفعل، وىى السدئؾلة إؽ جعل حجرة الشذا  مشاب 
 (.532، 0220لإلبتاا )نيى هحست وآبرون، 

بة السعمسة ىؾ المبشة الولى  ي التشسية و ي ىلا الديان ئت ُيعت  عميؼ و ترين الظال       
ايئترادية،  التشسية  تظمن ميارات بذرية، وإقؾي  إمسية لزيادة استغةت و ؾعيف السؾارد، 
واإلنتاج السبتا الستظؾر، مؽ هجل  قتيؼ بريجة صاحبة ميارات وئادرة إمى العسل 

 (.2312، 0223والتحتيات  ي سؾن العسل )محي مدعت، 
تاد الظالبة السعمسة بكميات التربية لمظفؾلة السبكرة همر ةرورل وممم لمغاية، بل  إإ       

ا، المر اللل يتظمن وةل  يعت مؽ القزايا السيسة التي يجن هن  مقى اىتسام ا حؿيؿي ا وجاد 
برامق  تريبية  شسي لتييا السيارات ومتظمبات سؾن العسل، و سكشيا مؽ مؾاجية هل  حتيات 

 (.  043، 0221ائترادية )مشات مؾسى،  لتحقيم  شسية
وبشا   إمى ما  قتل يتزم هن التدؾيم ايجتساإي مؽ الشاحية الشغرية والعسمية نؾاة        

هساسية لمتشسية ايئترادية وإمى الرغؼ مؽ ىدراك هىسيتو وايىتسال بو بته مؽ ئبل الحكؾمات 
ا، ىي هن ايىتسال الكاديسي ببحثو ما زات ةع يف ا،  سازالت التراسات والبحؾث الدابقة جسيع 

ا.  التي  شاولت ىلا الجانن ئميمة جت 
ي  0232لرؤية مرر السدتتامة ومؽ بةت ما سبم يسكؽ القؾت هن بظة التشسية        

يسكؽ هن  تحقم ىي مؽ بةت ىإتاد جيل ئادر إمى بشا  السدتقبل والتخظي  لو، بتفعيل 
سية ميارات التدؾيم ايجتساإي  ي ةؾ  متظمبات التشسية ىبتاا السشتجات الخزرا  لتش

ايئترادية لتى ذلػ الجيل الستسثل  ي ىلا البحإ بالظالبة السعمسة بكمية التربية لمظفؾلة 
 السبكرة جامعة مظروح. 
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 Problem Researchمذكمة البحث 
هلقت الستغيرات القؾمية والعالسية إبئ ا ثؿية  إمى التعميؼ إامة والجامعي باصة   مؼ        

مجرد بتمة  عميسية  قتل  ي إزلة إؽ متظمبات التشسية  - ي الؾئت الحالي -َيعت التعميؼ
ايئترادل،  السرحمة الجامعية ُ عت مؽ هىؼ السراحل  ي حياة الظالبة الكاديسية، حيإ  رغن 

  ي  خظي  مػ السرحمة لمتخرج ومسارسة الحياة السيشية.
 استذعرت الباحثة هبعاد السذكمة مؽ بةت معايذتيا الفعمية لمظالبة السعمسة بكمية        

التربية لمظفؾلة السبكرة جامعة مظروح، حيإ  عاني الظالبة مؽ صعؾبة استثسار بقايا السؾاد 
ا لتشفيل مشتجات بزرا  بذكل ىبتاإي،  زة  إؽ إتل والخامات السؾجؾدة  ي البيئة و ؾعيفي

امتةكيا لسيارات التدؾيم ايجتساإي الةزمة لمؾصؾت ىلى الُسدتيمػ لحثو وإئشاإو بقبؾت 
 كرة ىبتاا السشتجات الخزرا ، جسا ئت  ؾاجو الظالبة السعمسة العتيت مؽ العؿبات بعت التخرج 

ا،  إإظاؤىا  رصة ىبتاا مشتجات بزرا  بسؾاد والستسثمة  ي إتل وجؾد  رص إسل  عمية لي
مدتيمكة ذات  كمفة مادية بديظة و دؾيقيا اجتساعي ا ئت يداىؼ  ي حل ىله السذكةت 

 السيشية بعت التخرج و حقيم ربم مادل ليا.
ميارات التدؾيم وبايطةا إمى التراسات والبحؾث الدابقة وجت هن معغسيا  شاوت        
صفؾت إبت هللا،    0224مروة اليحيالية وآبرون    0225زىرا  هحست  اطسة الكتراسة )
(  ائتررت 0202   ا ؽ  ؾدة، ومحسؾد بظاب  0202  وليت سرحان وآبرون،  0224

إمى ؾيؼ وميارات التدؾيم اللا ي وايلكتروني لظةب متارس التعميؼ الفشي والبرالييؽ 
 التدؾيم ايجتساإيراسة  شاولت ميارات  ة  ؾجت د - ي حتود إمؼ الباحثة-ايجتساإيؽ 

لمظالبة السعمسة بكميات التربية لمظفؾلة السبكرة إامة وبسظروح باصة، وىلا مؽ الرعؾبات 
 التي واجيت الباحثة هثشا  بظؾات ىجرا  البحإ.
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 سسا سبم  ؾلتت مذكمة البحإ، وهيت و دراسة استظةعية لعتد مؽ الظالبات        
( يتعمم بإبتاا 0( طالبة معمسة،  ظرحت الباحثة استبانة )ممحم 32ىؽ )السعمسات وجان إتد

  -السشتجات الخزرا  وميارات التدؾيم ايجتساإي،  تبيؽ مشيا اآل ي:
إتل وجؾد مقرر دراسي ببرنامق مرحمة البكالؾريؾس بالةلحة التشفيلية الخاصة بكمية  -

ا السشتجات الخزرا  هو ميارات التدؾيم التربية لمظفؾلة السبكرة بجامعة مظروح يتزسؽ ىبتا 
 ايجتساإى.   

 التأكت مؽ ا تقار الظالبة السعمسة وبذكل ممحؾظ لسيارات التدؾيم ايجتساإي. -
 السدتيمكةبقايا الخامات ل يلاستغةلبإبتاا السشتجات الخزرا  و إتل دراية الظالبة السعمسة  -

لسا سبم  رى الباحثة هن ىشاك حاجة ةرورية لسعالجة ذلػ القرؾر لدت  اواستشاد         
ثغرة  ي البحؾث التربؾية الستعمقة بتشسية ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة مشل 
بتاية حيا يا العسمية   ظالبة اليؾل ومعمسة الغت  دتحم برامق  تريبية مشاسبة  ي ةؾ  

واحتياجات سؾن العسل  ليأبل التعميؼ الجامعي بيله السرحمة  متظمبات التشسية ايئترادية
اي جاه التربؾل وايجتساإي والبيئي وايئترادى، و كؾن ىله البرامق مؽ نؾا جتيت لتحقيم 

 ي محؾر البيئة وحساية السؾارد الظبيعية بسجات التعميؼ  0232 ؾجيات رؤية مرر 
امة، وهىؼ هىتاف ىله الرؤية  تسثل  ي  حديؽ الجامعي والتشسية ايئترادية لتحقيم ايستت

التعميؼ الجامعي، و ؾ ير العسل الةلم ونسؾ ايئتراد، والسحا غة إمى البيئة، و حديؽ 
 الحؾات السعيذية.

 تؼ التؾصل ىلى السذكمة، وجان مؽ السيؼ بحإ  عالية ىبتاا السشتجات الخزرا         
لبة السعمسة  ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية، لتشسية ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظا

 و حتدت مذكمة البحإ  ي الدؤات الرليس التالي:
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ما  عالية البرنامق القالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية ميارات التدؾيم  س:
بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة  ي ةؾ  متظمبات التشسية لمظالبة السعمسة ايجتساإي 

 ية؟ايئتراد
 ويتفخع من ىحا الدؤال الخئيذ عجد من األسئمة الفخعية التالية:

  ما ميارات التدؾيم ايجتساإي السشاسن  شسيتيا لمظالبة السعمسة بكمية التربية لمظفؾلة
 السبكرة؟
  ما السس التربؾية التي ُيبشي إمييا البرنامق القالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية

 ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة  ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية؟ 
  ما  عالية البرنامق القالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية ميارات التدؾيم

ايجتساإي  ي ميارات )الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل 
بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة  ي ةؾ  متظمبات التشسية لمظالبة السعمسة البزر( 
 ايئترادية؟

 Research Objectiveىجف البحث 
يدعى البحإ ىلى ؾياس  عالية برنامق ئالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية ميارات 
التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة جامعة مظروح  ي ةؾ  

البية التوت متظمبات التشسية ايئترادية، وىلا انظةئ ا مؽ هىسية البيئة الشغيفة، وا جاه غ
إلنتاج السشتق البزر البيئي الشغيف وإإادة التتوير، واستختال السؾاد مرة هبرى، مؽ ىلا 

 .السشظمم
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 Importance Researchأىسية البحث 
يدتست البحإ هىسيتو مؽ جؾنو يتشاوت ىبتاا السشتجات الخزرا  اللل هصبم مر بظ ا ار باط ا 

ايئترادية،  تتجدت هىسيتو مؽ إتة حقالم ووئالل نغرية "مجتسعية وثيق ا بستظمبات التشسية 
 وبيئية وائترادية"، و ظبيؿية   قت يديؼ البحإ  ي هن:

  ُيمبي حاجة بحثية حتيثة  ي ىطار اىتسال إالسي  ي عل الستغيرات التي يذيتىا
 السجتسل السحمى والسحي  العالسي  لتحقيم متظمبات التشسية ايئترادية. 

   ا إلجرا  دراسات  ربؾية مدتقبمية متعمقة بسيارات التدؾيم ايجتساإي ا جيت  ُيعت هساس 
حيإ ئمة التراسات  ي ىلا السجات إمى ساحة البحؾث العمسية والتربؾية  ي التعميؼ الجامعي 

 وجميات التربية لمظفؾلة السبكرة لمظالبة السعمسة  ي حتود إمؼ الباحثة. 
 ؼيأ ى جؾئاية وإةج مؽ البظار  0232يات رؤية مرر ُيمقي الزؾ  إمى  ؾج

ايئترادية الستؾئعة، ولزسان حياة ىبتاعية مشتجة بزرا  صحية  ي ولال مل الظبيعة 
 لألجيات الحالية والسدتقبمية  بادر بيا لمظالبة السعمسة.  

 ختمفة بأىسية يدتفيت القالسؾن إمى  خظي  و ظؾير البرامق التربؾية بالسراحل التعميسية الس
إمى السيارات التدؾيؿية  -الظالبات السعمسات-ىبتاا السشتجات الخزرا  و ترين الظةب 

 السختمفة.
  .قتيؼ التؾصيات التي مؽ شأنيا السداىسة الفعمية  ى مجات البرامق التعميسية  

 Research Limitationsحجود البحث 
 يمتزل البحإ الحالي بالحتود التالية: 

( طالبة معمسة مؽ طالبات الفرئة الثالثة بكمية 02 كؾنت إيشة البحإ مؽ ) بذخية:حجود 
 جامعة مظروح. -التربية لمظفؾلة السبكرة

ائتررت ميارات التدؾيم ايجتساإي  ي ىلا البحإ إمى ميارات:  حجود مهضهعية:
 الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل البزر.
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 ؼ  ظبيم التجربة الساسية لمبحإ بةت الفرل التراسى الوت مؽ العال  زمشية:حجود 
ل، بؾائل ثةث لقا ات هسبؾعي ا، والمقا  يذتسل إمى )لقا  نغرل  0202 -0202الجامعي 

 ولقا   ظبيقي(.
 جمية التربية لمظفؾلة السبكرة جامعة مظروح. حجود مكانية:

 Research Toolsأدوات البحث 
 باحثة بإإتاد السؾاد التعميسية وهدوات الؿياس التالية:ئامت ال

 أدوات جسع بيانات: .1
  التدؾيم ايجتساإي السشاسبة لمظالبة السعمسة. مياراتاستبانة لتحتيت 

 :واشتسمت عمى السهاد التعميسية .2
  التدؾيم ايجتساإي  ميارات رسيؼ برنامق ئالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية

 لمظالبة السعمسة  ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية.
 أدوات الكياس واشتسمت عمى: .3
  التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة. مياراتابتبار  حريمي لؿياس 
   التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة. مياراتبظائة مةحغة هدا 

 Research Terminologyمرطمحات البحث 
 يسكؽ  عريف مرظمحات البحإ ىجرالي ا جسا يمى:

   Green Product Innovation: إبجاع السشتجات الخزخاء
ىؾ نؾا ق غير مألؾ ة لمخامات التي  تؾاجت  ي بيئة إيشة البحإ و ؾعيفيا والتؾليف        

بيشيا وبيؽ بامات هبرى لةستفادة مشيا بإإادة التييئة هو اإلصةح هو ىإادة الترشيل هو 
 ليتؾا م مل احتياجات السدتيمػ مدتؿبة  والحفاظ إمى البيئة.ىإادة التتوير 
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 : Social Marketing skillsي ميارات التدهيق االجتساع
ىى الدا ات والسسارسات التي يشبغي هن  قؾل بيا الظالبة السعمسة، إلحتاث  غيير        

 اجتساإي  ي العادات ايستيةكية لمحفاظ إمى البيئة وحساية السدتيمػ وٕارةالو.
 : student teacherالطالبة السعمسة 

ىى الظالبة التي يتؼ ىإتاىا  ربؾي ا وهكاديسي ا لمخروج لدؾن العسل والتعامل مل        
الطفات  ي جميات التربية لمظفؾلة السبكرة والسقيتة  ي الفرئة الثالثة بكمية التربية لمظفؾلة 

 ل. 0202/ 0202السبكرة جامعة مظروح لمعال الجامعي 

 حثاإلطار الشظخى والجراسات الدابقة لمب
يدتعرض اإلطار الشغرل متغيرات البحإ الرليدية التي ير كز إمييا البحإ بالتراسة 

 والتحميل بيتف الؾصؾت ىلى هسس بشا  البرنامق جسا يمي: 
: إبجاع السشتجات الخزخاء   :في ضهء متطمبات التشسية االقتراديةأوالا

دسعيا اآلن،  سحاولة ُيعت ىبتاا السشتجات الخزرا  مؽ هحتث السرظمحات التي ن       
ىنتاج مشتجات صتيقة لمبيئة، لتكؾن صحية هكثر هو ي  بعإ بسؾاد ةارة إمى البيئة، ومؽ 
ثؼ  دتختل  ي سبيل ىيراليا طرن نغيفة  ي التدؾيم،  السدتيمػ يتعامل مؽ بةليا إمى 
ه هنو السحرك الرليدي ليا وليس الربم، و ي الحؿيقة يذترل الكثير مؽ السدتيمكيؽ ىل

السشتجات الخزرا  الرتيقة لمبيئة لذعؾرىؼ بالسدئؾلية ايجتساعية )كدرا مؾسى  شيسا  
 (.52، 0220جسيل، 
البزر  جسا ُيعت ىبتاا السشتجات الخزرا  الخظؾة الولى با جاه ايستتامة،  كمسة       

ؤولية بحت ذا يا ئت  ذير ىلى هكثر مؽ معشى  ي ذىؽ السدتيمػ مثل حساية البيئة والسد
  002، 0220ايجتساعية والتؾجو غير اليادف لمربم وحساية السدتيمػ )هحست الجرجرل، 

Zahari, 2015,.) 
 



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

647 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 مفيهم إبجاع السشتجات الخزخاء:
يذير مفيؾل ىبتاا السشتق البزر  ي ىلا البحإ ىلى جسيل هنؾاا السشتجات غير السألؾ ة        

ليتف ي يدي  ىلى البيئة هو السدتيمػ  لكؽ يسكؽ هن  السرشؾإة والسدؾئة بظريقة مدتتامة هو
يرادف وجؾد  فريم بيؽ هشكات ىله السشتجات الخزرا   ي بعض السراجل، وئت وردت العتيت 

 مؽ التعاريف إلبتاا السشتجات الخزرا ، ومؽ هىسيا ما يمي:
ات التي  قمل بأنو ىنتاج السشتجات التي  دتختل السؾاد والعسمي Wong( 5 ,2012إر و )      

مؽ التأثيرات البيئية الدمبية، حفظ الظائة والسؾارد الظبيعية التي  حقم المان لأل راد 
والسجتسعات والزبالؽ، و حؾيل السؾاد والظائة ىلى مشتجات مفيتة بأ كار جتيتة مؽ بةت 

ىلى  الترشيل بعسميات ذات جفا ة ائترادية، مسا يؤدل ىلى  خؽيض التمؾث البيئي، والتدميؼ
 السدتيمكيؽ بأئل هثار بيئية سمبية.

( بأنو السشتق السختمف اللل 042، 0221جسا يعر و ىلياس شاىت، وإبت الشعيؼ د رور )       
يراإي اإتبارات الحفاظ إمى البيئة سؾا   ي إسميات صشاإتو هو إبر مراحل استختامو،  يؾ 

ا هكثر جؾدة هو ليس لو هدنى هثر إم ى البيئة، ىنسا ىؾ مشتق َهدبمت إميو ليس بالزرورة مشتج 
 عتيةت سؾا   ي السؾاد الولية السدتعسمة هو  ي إسميات ىنتاجو هو  دؾيقو هو  ي شكمو 

 وممحقا و ليكؾن صتيق ا لمبيئة بظريقة غير  قميتية. 
( بأنو صياغة ال كار غير 42، 0223ويؾةحو إراك إسير، وهحست صةح التيؽ )       

ليات إلنتاج مشتجات صتيقة لمبيئة بسقتورىا مؾاكبة التقتل البيئي وايستتامة البيئية السألؾ ة وال
 و حقيم السدئؾلية ايجتساعية.

( هنو  قتيؼ مشتجات محدشة جتيتة 223، 0202جسا يرى دمحم ئشاول، ومستوح ر اإي )       
مانعة  -وير الشفاياتبذكل ممحؾظ استجابة لمستظمبات وايحتياجات البيئية )ئابمة إلإادة  ت
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لمتمؾث(  يشغر إلبتاا السشتق البزر إمى هنو وسيمة  عالة لخفض التكاليف لمسشتق والسدتيمػ 
 مؽ هجل مؾاجية البيئة.

ويةحظ مؽ التعريفات الدابقة ىنيا ىشارة لفكرة  جتيت السؾاد السدتيمكة  جاه البيئة        
إبر الشذا  التدؾيقي السعروف، ابتتا ا بفكرة والسجتسل وايئتراد وجيؽية السحا غة إمييؼ 

 السشتق غير السألؾ ة ثؼ اإلنتاج وصؾي  ىلى ئرار السدتيمػ بالذرا .
ا بسا يمي:   وفي ضهء ماسبق يسكن تعخيف إبجاع السشتجات الخزخاء إجخائيا

يف بيشيا ىؾ نؾا ق غير مألؾ ة لمخامات التي  تؾاجت  ي بيئة إيشة البحإ و ؾعيفيا والتؾل       
وبيؽ بامات هبرى لةستفادة مشيا بإإادة التييئة هو اإلصةح هو ىإادة الترشيل هو ىإادة 

 ليتؾا م مل احتياجات السدتيمػ مدتؿبة  والحفاظ إمى البيئة.التتوير 
 السخخجات الستهقعة من إبجاع السشتجات الخزخاء:

( يعسل 24، 0220وبزر الجرجرل )ثالر الدسان،  ىن ىبتاا السشتجات الخزرا  جسا هوةحيا
إمى ىحتاث  غيرات  ي الخرالص السادية ليا مؤدي ا ىلى  قتيسيا بظريقة جتيتة هو  حديؽ هدا  

 ىله السشتجات القالسة محقق ا بللػ الىتاف التالية:
 هىتاف ائترادية: الشسؾ وايستسرار والربم. -2
 ترشيل البزر.هىتاف بيئية: الحفاظ إمى البيئة مؽ بةت اإلنتاج وال -0
 هىتاف  دؾيؿية: ىشباا حاجات السدتيمكيؽ ورغبا يؼ.  -3

وانظةئ ا مسا سبم يسكؽ ىةا ة  حفيز الظالبة السعمسة إمى  غيير هسمؾب التفكير        
التقميتل لتييا ىلى هسالين حتيثة ئالسة إمى اإلبتاا والتجتيت، و ؾإيتيا  جاه العسل البتيل 

مؽ البظالة و حقيم الربم، و حديؽ دورىا  ي السجتسل والبيئة  كابتيار وعيفي محتسل لمحت
 وايئتراد.   
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 أىسية إبجاع السشتجات الخزخاء:
  إراك إسير، 024، 0223  مرظفى جا ي، 023، 0220وهوةم جل مؽ )إزة إبتون، 

( هن هىسية ىبتاا السشتجات الخزرا   برز ؼيسا  يتف ىليو 43، 0223وهحست صةح التيؽ، 
 لتحقيم متظمبات التشسية ايئترادية، وذلػ إمى الشحؾ التالي:

  ،معن دور  عات  ي السداىسة  ي  حقيم التشسية السدتتامة والدا  )االبيئي 
 وايجتساإي، وايئترادل(.

 .قميل التأثيرات الدمبية إمى البيئة لمؾصؾت ىلى  حقيم السدؤولية ايجتساعية  
 .حقيم السشفعة لمسجتسل، ويحدؽ الدا  البيئي  
 .وسيمة  ذجيل ودإؼ لةنتاج بجسيل هنؾاإو 
  ،السداىسة  ي الحت مؽ البظالة مؽ بةت  ؾ ير  رص إسل وبتكمفة مشخفزة ندبي ا

 وبالتالي  خؽيف العن  إؽ ميزانية التولة و حقيم  شسية ائترادية.
  يستثسارات هبرى.  ؾ ير السؾارد السالية و ؾجيييا 
 .السداىسة  ي  شسية السؾاىن واإلبتاإات التقشية لتى الظالبة السعمسة 
  ايإتساد إمى السؾارد السحمية ومخرجات البيئة والسذروإات الكبيرة، وبللػ ُيديؼ  ي

 الحت مؽ ىتر  مػ السؾارد بزيادة ىبتاا السشتجات الخزرا .
 .السداىسة  ي زيادة الشا ق القؾمي والعسل إمى  حقيم التشسية ايئترادية 
 .ي  حتاج ىلى رؤوس همؾات جبيرة هو ىلى مداحات واسعة 

و كسؽ هىسية السشتجات الخزرا   ي هنيا  مبي حاجات السدتيمػ و حقم لو السشفعة        
ت المثل لمشفايات السدتيمكة دون ىلحان الةرار بالبيئة ويتحقم  ي ىنتاجيا ايستغة

 و حؾيميا ىلى البزر.
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 خرائص إبجاع السشتجات الخزخاء:
ىن  عتيل السشتق مؽ السسكؽ هن يكؾن بأكثر مؽ طريقة مثل ىإادة التتوير، هو ىإادة 

 ,Rex & Baumann, 2007لللػ هشار جل مؽ ايستعسات، هوإإادة الترشيل وغيرىا،
569)   Chen & Chai, 2010, 32 ،هن ( 254، 0221  ىؾارى معراج، ورؾية حتادو

 هبرز الخرالص الؾاجن  ؾا رىا  ي ىبتاا السشتجات الخزرا   تسثل ؼيسا يمي:
  قتيؼ السشتق البزر بحيإ يديؼ  مبية احتياجات السدتيمػ. .2
ي ُيحتث السشتق هل ةرر بالبيئة  ي هل مرحمة مؽ مراحل حيا و، و حقيم  .0

 ايستتامة البيئية. 
يكؾن ذل  أثير ىيجابي إمى صحة وسةمة اإلندان،  ة يكؾن مرتر بظر لو بأل  .3

 شكل إشت إسمية ايستختال هو ايستيةك.
يبت هن يكؾن السشتق لو القابمية إلإادة التتوير  ي مرحمة يحقة مؽ استختامو هو  .0

 استيةكو.
 القابمة لمشزؾب.ايمتشاا ئتر السدتظاا هو التقميل مؽ استختال السؾارد الظبيعية  .5

 خطهات إبجاع السشتجات الخزخاء: 
( إمى هن لكل 0223  سيت إبته وآبرون، 0222) زيمة داود، ا فقت دراسات جل مؽ وئت 

بظؾة مؽ بظؾات ىبتاا السشتجات الخزرا  مجسؾإة مؽ السيال الستؾا قة معيا لتؾ ير هكبر 
م ىله الخظؾات ومزسؾن جل مؽ ويسكؽ  ؾةي ئتر مؽ الفالتة لسشيجية اإلنتاجية الخزرا ،

 ( التالي:2الخظؾة والسيسة السقابمة ليا مؽ بةت جتوت )
 
 
 
 



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

651 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 (1ججول )
 خطهات إبجاع السشتجات الخزخاء

 مزسهن السيسة الخطهة م

  ذكيل الفريم والحرؾت إمى السؾاد بت  العسل 2

 وةل بظة و حتيت الىتاف  التخظي  0

ىبتاا السشتق البزر ؾليت بيارات   شفيل الترشيل  3  

  دعير  كمفة السشتق البزر  قييؼ السشتق  0

 إرض السشتق البزر لمسدتيمػ  رويق السشتق البزر 5

  شفيل بيارات التؾزيل السحتدة  ؾزيل السشتق البزر 1

 ويمتدم البحث بالخطهات التالية في الجدء التطبيقي من البخنامج وىى كسا يمي:
ويتؼ  ييا بته العسل و ذكيل الفريم و ؾثم  ييا الظالبة السعمسة )اإلعجاد(:  الخطهة األولي

ما  ؼ الحرؾت إميو مؽ مؾاد وبامات مدتيمكة، لتبته الظالبة السعمسة  ي مؾاجية السذكمة 
 و بته  ي التفكير والبحإ إؽ حمؾت إلبتاا السشتق البزر.

تسثل  ي وةل بظة ومقترحات و ذجيل الظالبة السعمسة  )التخطيط(: الخطهة الثانية 
 إمى  ؾليت بيارات متعتدة إلنتاج مشتق هبزر ذل طابل ىبتاإي.

نتاج والتقييم(:  الخطهة الثالثة والتي يتؼ  ييا  شفيل  رشيل السشتق البزر، ثؼ  قييؼ )اال
اد التدؾيم ايجتساإي بيارات التدعير السحتدة حدن هبع مل مراإاة كمفتو،   دعيرالسشتق و 

 التي يتؼ اي فان إمييا بسذارجة  ريم العسل.
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و ييا بتال ىبتاا السشتق البزر ويتؼ )التخويج والعخض لمسدتيمك(:  الخطهة الخابعة
الترويق لو وإرةو لمسدتيمػ والسجتسل، ثؼ  ؾزيل السشتق البزر مل مراإاة بيارات التؾزيل 

جتساإي التي  ؼ اي فان إمييا بسذارجة  ريم العسل، ويسكؽ السحتدة حدن هبعاد التدؾيم اي
 ( التالي:2 ؾةيم ىله الخظؾات مؽ بةت شكل )

 
 

 (1شكل رقم )
     خطهات إبجاع السشتجات الخزخاء

 سؽ بةت  مػ الخظؾات يتزم التور الجؾىرل اللل  قؾل بو الظالبة السعمسة،  تبيؽ        
هن ىبتاا السشتق البزر ير كز إمى متظمبات التشسية ايئترادية مل مراإاة التدؾيم 

 ايجتساإي وميارا و وهبعاده، بيتف  عزيز حساية البيئة.
( هدلة ىامة 35، 0224اة متلس،   نج22، 0224و قتل جل مؽ )نريرة ىبرل،      

لمعةئة التي  رب  ىبتاا السشتجات الخزرا  ودورىا اإليجابي  ي التشسية ايئترادية، 
ومداىستيا  ي  حقيم متظمبات التشسية ايئترادية يكؾن مؽ بةت ثةثة معايير رليدية، 

 وىى إمى الشحؾ التالي: 
 .ندبة مداىستيا  ي بمم  رص إسل.2
  ي اإلنتاج والتدؾيم. . مداىستيا 0
 .  حقيم ائتراد ه زل وزيادة التبل.3

مؽ شأنو  عزيز و شسية ايئتراد السحمي  السشتجات الخزرا  ايستثسار  ي ىبتاا        
و شؾيل مرادر التبل الؾطشي والسداىسة  ي بمم  رص إسل، و خؽيف العن  البيئي 

سذاريل  داىؼ  ي  قميل جسية الخزرا  جالسشتجات و عزيز ايئتراد صتيم لمبيئة،  إبتاا 
الردل الستؾاجتة  ي بعض السشاطم جسا يحت مؽ اينبعاثات الدامة السزرة بالرحة وبالبيئة، 

مياج والتقيتاالن  التخطيـــط اإلعـــذاد 
والعرض الترويج 

 للمستهلك
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 قت حان الؾئت لمتؾازن بيؽ الزرورة الرشاعية والحاجة لمحفاظ إمى ما  بقى مؽ بيئة سميسة 
يم  شسية شاممة  داىؼ  ي مؽ بةت التدؾيم ايجتساإي و ظؾير ايئتراد مؽ هجل  حق

  حقيم التشسية السدتتامة.
ا: التدهيق االجتساعي لمطالبة السعمسة:   ثانيا

هصبم استغةت ىلا الشؾا مؽ التدؾيم  ي نذر القزايا البيئية وايجتساعية        
وايئترادية، والتأثير إمى السدتيمػ السدتيتف، ةرورة حتسية جؾنو يذرك السدتيمػ  ي 
السؾةؾا السراد ىلقا  الزؾ  إميو "ىبتاا السشتجات الخزرا "، مسا يدسم لمسدتيمػ 

ة التأئمؼ مل الؾةل الجتيت، وبالتالي سيؾلة ىئحامو  ي إسمية السدتيتف بالتفاإل، ومحاول
التغيير بظريقة مبتإة، دون المجؾ  لظرن مسمة، اإتاد إمييا الجسيؾر مؽ السدتيمكيؽ 

 ( .005، 0223وهصبحت ي  حرت نتالق ىيجابية جاؼية )سسية  ؾمي، 
( 2425اإي إال )هوت  عريف لمتدؾيم ايجتسهن  Kotler, et al (2006)وذجر        
إمي هنو  رسيؼ و شفيل ومراؾبة البرامق لمتأثير إمي ال كار  Kotler & Zaltmanبؾاسظة 

ايجتساعية و شظؾل إمى إتة اإتبارات جتخظي  السشتق والتدعير والتؾزيل، ولقت جسعا  حت 
 ىلا السرظمم  ظؾير السشتق بحيإ يتؼ بمم الظمن إمى السشتق مؽ بةت اإلإةن إشو، ثؼ

 التدؾيم لمسشتق بعت ىجرا  التعتيةت والتغيرات إمى نظان واسل وبدعر معقؾت.
 مفيهم التدهيق االجتساعي:

 وئت وردت العتيت مؽ التعريفات لمتدؾيم ايجتساإي، مؽ هىسيا ما يمي:
لؼ يشحرر التدؾيم ايجتساإي  ي مدسيا و إمي ىلا السدسى  ق    تؼ  عريفو        

بالتدؾيم البيئي والتدؾيم اإليكؾلؾجي والتدؾيم الكؾني والتدؾيم اإلنداني والتدؾيم 
البزر والحسةت غير الربحية وجميا مدسيات ومرظمحات صبت  ي ىتف واحت وىؾ 
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ة مؽ بةلو بحساية البيئة "الظبيعة ومؾاردىا" والسدتيمػ ىيجاد مفيؾل جتيت لمتدؾيم لمعشاي
يؼ جسات،   (.21، 0220)بمبرـا

 تعتد الشغرات التي  شظمم مشيا  مػ التعريفات وىله الشغرة لمتدؾيم ايجتساإي        
 شظمم مؽ اإتبارات  شسؾية، لترسيؼ و شفيل وإسل برنامق محكؼ، يدتيتف زيادة ندبة  قبل 

، هو اكتداب إادة هو سمؾك معيؽ لتى الجساىير السدتيت ة مؽ السدتيمكيؽ  كرة اجتساعية
 (.02، 0222)ياسر الذيرل، 

التدؾيم ايجتساإي بأنو جيت القالؼ بترسيؼ  Polonsky (2011, 1311 عرف )       
 السشتق، و رويجو، و دعيره، و ؾزيعو بظرن  عزز مؽ حساية البيئة وجدن السدتيمػ. 

( بأنو إسمية  ظبيم مبادئ التدؾيم و قشيا و  003، 0221 تو مروه شسيس )كسا إر        
لخمم وا رات و ؾصيل ؾيسة لمتأثير  ي سمؾك الجسيؾر السدتيتف اللل يفيت السجتسل 

 والسجتسعات(.  -والبيئة -والمان -)الرحة العامة
يإ  رجيزىا والجتير باللجر هن جل ىله التعريفات  شدجؼ مل بعزيا البعض مؽ ح       

إمى الؿيال بالنذظة التدؾيؿية مل التزال بيئي ئؾل و قتيؼ مشتجات صتيقة لمبيئة، والتأثير 
 ي سمؾجيات السدتيمكيؽ وإادا يؼ ايستيةكية بسا يشدجؼ مل ذلػ التؾجو لحساية البيئة 

وصؾي  ىلى وإإادة التتوير لمتقميل مؽ التمؾث والشفايات، ابتتا   مؽ  كرة السشتق ثؼ اإلنتاج 
 القرار بالذرا .

 :ميارات التدهيق االجتساعي
ُ عت ميارة التدؾيم ايجتساإي مؽ السيارات الزرورية لمظالبة السعمسة  يي بحاجة        

ىلي التترين إمي هدا   مػ السيارات،  التدؾيم ايجتساإي ميارة ئابمة لةكتداب والتعمؼ، 
لمسشتجات الخزرا   ي الخظؾات التي  تبعيا  يى  خظ  و رشل، و دعر، و روج، و ؾزا 

 ي خاذ القرار بالتدؾيم.
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 مفيهم ميارات التدهيق االجتساعي:
( هنيا الجيؾد السخظظة لإلئشاا والتحفيز إمى 243، 0221 عر يا نيى ناصر )       

  غيير سمؾك السدتيمكيؽ بيتف مشفعة الفرد والسجتسل و تؼ بةت  ترة زمشية محتدة.  
( بأنيا الدا  الستقؽ لسجسؾإة مؽ اإلجرا ات 223، 0224وهشار صفؾت إبت هللا )       

السشغسة والقالسة إمى التترين  حؿيق ا إلئشاا السدتيمكيؽ بأىسية السشتجات، والختمات التي 
  خظي  السشتجات، والسعار، الترويق، والبيل، والتؾزيل(.( قؾل إمى 

بم ا فان معغؼ التراسات الدابقة إمى بعض السيارات الكثر ويتزم لمباحثة مسا س       
 كرار ا وانتذار ا مثل )ميارة الترشيل البزر، وميارة التدعير البزر، وميارة الترويق 

يتؼ بشا  هدوات البحإ مؽ بةت  مػ  البزر، وميارة التؾزيل البزر( ولللػ سؾف
 السيارات لتشسيتيا لمظالبة السعمسة.

ا بسا يمي:  ميارات التدهيق االجتساعياسبق يسكن تعخيف وفي ضهء م  إجخائيا
ىى الدا ات والسسارسات التي يشبغي هن  قؾل بيا الظالبة السعمسة، إلحتاث  غيير        

 اجتساإي  ي العادات ايستيةكية لمحفاظ إمى البيئة وحساية السدتيمػ وٕارةالو.
 تي تتبشاه الباحثة، ىى كسا يمى: ميارات التدهيق االجتساعي قيج البحث وال

( 000، 0220يعت الترشيل البزر جسا هوةحو هحست الجرجرل ). الترشيع األخزخ: 1
مؽ السيارات التدؾيؿية التي عيرت حتيث ا،  يؾ ىدراك و حدس لمحاجات البيئية ومظالبيا 

تاجية متبةت وايستجابة ليا بتقتيؼ مشتجات صتيقة لمبيئة، مؽ بةت  زسيؽ العسميات اإلن
ا لمشفايات والسمؾثات وهئل  أثير ا إمى البيئة واإلندان  ي ةؾ   بشي  ومؾاد هئل  ؾليت 
استرا يجيات معيشة مشيا  قميص التكاليف وإإادة استعسات السشتجات و تويرىا إمى نحؾ 

 يجدت  حديؽ السشتق والقترة إمى ىرةا  السدتيمػ.
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الدعر لمسشتجات الخزرا  إمى السدتيمػ )ليميا بؽ ىؾ إسمية  حتيت . التدعيخ األخزخ: 2
(، ؼيعتبر مؽ هىؼ ميارات التدؾيم ايجتساإي لكؾنو يؤثر بظريقة 20، 0224مشرؾر، 

ئؾية ومباشرة إمى ئرار السدتيمػ بالذرا  نغر ا لمغروف ايئترادية السحيظة بو )إبت القادر 
التكمفة مؽ هكثر الظرن  (، ويعتبر التدعير إمى هساس102، 0224إؾادل وآبرون، 

شيؾإ ا، ويتؼ  ييا حداب  كمفة السشتق البزر ثؼ ىةا ة ىامش ربم لمؾصؾت ىلى الدعر، 
 ويرجل انتذار استختال ىله الظريقة ىلى سيؾلتيا وبداطتيا وذلػ إمى الشحؾ التالي:
ىامش  التدعير البزر= التكمفة الكمية )التكاليف السباشرة + التكاليف غير السباشرة ( +

 الربم.
ا( + ىامش الربم ) 522مثعععععات لمتدعير = التكمفة الكمية ) ا. 122%( =02جشيي   جشيي 

وىامش الربم يقرت بيا الرئؼ اللل يزاف ىلى التكمفة، وىؾ إادة ندبة مئؾية محتدة سمف ا، 
و دسى الظريقة الساسية  ي حداب الدعر بشا  إمى التكمفة طريقة اإلةا ة ىلى التكمفة 

Cost-Plus  ومؽ الذالل  دسيتيا طريقة التكمفة + ىةا ة ندبة مئؾية مؽ  كمفة اإلنتاج
والتدؾيم )التكمفة السباشرة( ىلى ندبة مئؾية مؽ التكاليف غير السباشرة ىلى ىامش الربم 

 (.305، 0222السظمؾب لمؾصؾت ىلى الدعر البزر )دمحم إبت الرحيؼ، 
لسيارات صعؾبة لنو يبحإ إؽ جيؽية ىئشاا السدتيمػ يعت مؽ هكثر ا :. التخويج األخزخ3

بسا يقتل مؽ ىبتاا السشتجات الخزرا   الظالبة السعمسة بحاجة دالسة لعسمية الترويق لتحقيم 
الىتاف السشذؾدة، وهىؼ  مػ الىتاف ىؾ بمم صؾرة ذىشية ىيجابية لتى السدتيمػ )إبت 

ويق البزر  ي التدؾيم ايجتساإي (، ويعبر التر 100، 0224القادر إؾادل وآبرون، 
ي رات )اإلئشاا(  والتي  دتيتف حإ السدتيمػ بجعل السشتق مألؾ  ا إؽ استرا يجية ا

ومقبؾي  ومرغؾب ا ؼيو، ويذتسل الترويق البزر إمى اإلإةن، والشذر، والبيل وإئشاا 
ر الذيرل، السدتيمػ بأىسية وةرورة التعامل مل السشتق البزر لحساية البيئة )ياس

0222 ،231  Abbas, & Hussien, 2017, 140.) 
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ي يكتسل التدؾيم ايجتساإي ىي بؾجؾد السكان السشاسن لتدؾيم خ: . التهزيع األخز4
الظالبة السعمسة لمسشتق البزر  حيإ ىن العسمية التدؾيؿية  ختؼ بسرحمة التؾزيل،  ؾصؾت 

(، 100، 0224لقادر إؾادل وآبرون، السشتق لمسدتيمػ همر ا  ي غاية الىسية )إبت ا
السشتجات مؽ الظالبة السعمسة   التؾزيل البزر إسمية مراإاة ايإتبارات البيئية  ي  حريػ

ىلى السدتيمػ، ويسكؽ  حتيت ايإتبارات البيئية  ي التؾزيل  ي الحت مؽ استھةك الظائة 
 (.03، 0221والتخؽيف مؽ التمؾث )كذيتة حبيبة، 

 ( التالي:0يارات التدؾيم ايجتساإي ئيت البحإ، مؽ بةت شكل )ويسكؽ  ؾةيم م
 
 
 
 

 (2شكل رقم )
 ميارات التدهيق االجتساعي    

الحتيثة والبارزة، يتزم هن البزر مؽ السرظمحات بتحميل ما سبق من تعخيفات        
ا حؾت القزايا البيئية، وزيادة الشفايات وإنتاج   غير إشتما بته العالؼ ُيبتل ئمق ا وانزإاج 

 و دؾيم سمل ةارة بالبيئة واإلندان.
 يله السرظمحات الدابقة لسيارات التدؾيم ايجتساإي )الترشيل البزر،        

البزر(  زسشت متى واسل لتعتيل والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل 
الُسشتق غير الرالم لةستختال بُسشتق جتيت يستاز بكؾنو سميؼ وغير ةار بالبيئة، ومظابم 
لحاجات الُسدتيمػ وصؾي  ىلى ىئشاإو بالذرا  بعت ىحداسو بالفالتة مؽ ىلا السشتق البزر، 

 راألخض جيروالت

 راألخض تسعيرال رالتىزيع األخض

 راألخض تصنيعال

 التسىيق االجتماعي
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اف جل مشيسا، ليغير  التدؾيم إةئة متبادلة بيؽ السشتق والسدتيمػ بغرض  حقيم هىت
 مفيؾل جتيت لمتدؾيم وىؾ التدؾيم ايجتساإي. 

 :السخخجات الستهقعة من تشسية ميارات التدهيق االجتساعي
يدعى التدؾيم ايجتساإي لتحقيم مجسؾإة الىتاف وإسل  غيير  ي  كر السدتيمػ 

 ,Donovan & Henleyو ؾصيل الرسالة لو وىى السشتق البزر جسا يؾةحيا جل مؽ )
 ( ؼيسا يمي: 200، 0224  ليمى مظالي، وهميشة ئيؾاجي،  31 ,2004

 حديؽ عروف معيذة ال راد السدتيمكيؽ، مؽ بةت  قتيؼ حمؾت إسمية مخظظة  -2
 .لمقزايا ايجتساعية الدمبية

 ؾعية السدتيمػ باآل ات ايجتساعية والبيئية والرحية وايئترادية، مؽ بةت حسةت  -0
 ة والتغيير  ي ه كار وسمؾك السدتيمػ.ىت يا  التؾعي

دإؼ السبادرات التولية والسحمية الياد ة لدؽ التذريعات الخاصة بحساية صحة وسةمة  -3
 .السدتيمػ والبيئة التي يعيش  ييا

وجت هن جفا ة  حقيم هىتاف التدؾيم ايجتساإي وميارا و  كسؽ  وبتحميل ما سبق       
التخظي  والتشفيل الجيت بأئرى درجة مؽ الفعالية بتؾعية   ي ئترة الظالبة السعمسة إمى

وإئشاا السدتيمػ بتغيير سمؾجو الذرالي لحساية البيئة والتؾجو نحؾ السشتق البزر، 
واكتذاف رغبات السدتيمػ وحاجا و ومذكة و ايجتساعية و رجستھا  ي شكل ه كار جتيتة 

 ي ىشباا ھله ايحتياجات الفعمية.غير مألؾ ة  قتل حمؾي لھله السذكةت هو  دھؼ  
 أىسية التدهيق االجتساعي:

( إمى هن يدتشت  ظبيم التدؾيم 200، 0224 ؤجت جل مؽ ليمى مظالي، وهميشة ئيؾاجي )
 ايجتساإي إمى هربعة ميال رليدية وجن  دمي  الزؾ  إمييؼ جسا يمي:

 لقت  غير السفيؾل التقميتل  ي التعامل مل الشفايات  :إلغاء مفيهم الشفايات أو تقميميا
وبقايا الرشاإة ةسؽ التدؾيم ايجتساإي، حيإ هصبم الترجيز إمى  رسيؼ وإنتاج سمل 
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بتون نفايات هو بالحت الدنى هن السيؼ ىؾ ليس ما يجن هن يفعل بالشفايات، بل جيف يشتق 
ا بتون نفايات.  سمع 

  :يتسثل  ي ةرورة  توير السشتجات نفديا بعت انتيا  إعادة تذكيل مفيهم السشتج
السدتيمػ مؽ استختاميا مل ايلتزال البيئي واإلنداني، بحيإ يعتست اإلنتاج بذكل جبير إمى 

 مؾاد بال غير ةارة بالبيئة،  زة إؽ استيةك الحت الدنى مشيا. 
  :تو الحؿيؿية هو يجن هن يعكس سعر السشتق  كمفوضهح العالقة بين الدعخ والتكمفة

يكؾن ئريب ا مشيا، وىلا يعشي هن سعر الدمعة يجن هن يؾازل السشفعة والؿيسة التي يحرل 
 إمييا السدتيمػ مؽ الدمعة.

  :ا نداني أمخاا مخبحا التدؾيم ايجتساإي يذكل  رصة  دؾيؿية جعل التهجو البيئي واإل
  سشم ميزة  شا دية مدتتامة.

ا لسا سبق يت        هن هىسية التدؾيم ايجتساإي  شرن إمى محاولة  عتيل  زحواستشادا
و غيير اي جاىات الفكرية والنسا  الدمؾجية السر بظة بالعادات والؿيؼ والتقاليت الدالتة  ي 
الجساإات السدتيت ة بالبتاية وصؾي  ىلى السجتسل جكل، وإحتاث ىلا التغيير يتؾئف إمى 

العالت مؽ ذلػ، بحيإ يعتست ىبتاا السشتق البزر لمسذكمة و  -السدتيمػ-ىدراك السجتسل 
 بذكل جبير إمى مؾاد بال غير ةارة بالبيئة ونا عة.

 :أبعاد التدهيق االجتساعي
( هنو يتظمن مشا البل بعيؽ ايإتبار هربعة هبعاد هساسية 04، 0225يلجر رزئي رانية )

 لمتدؾيم ايجتساإي  تسثل ؼيا يمي:
يتسثل  ي  حقيم الرباح و عغيؼ و Dimension economique: أ. البعج االقترادي  

 إؾالت اإلنتاج لمظالبة السعمسة السداىسة.
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ال الظالبة السعمسة بأن  كؾن التز ويتسثل  ي : Dimension ethiqueالبعج القانهني  ب.
م بالسجتسل هو البيئة، وايلتزال هثشا  التدؾيم بالقؾانيؽ والمؾال مخرجات السشتق غير ةارة

 والنغسة والتذريعات.
الظالبة السعمسة بالسبادئ  التزالوىؾ Dimension ethique: البعج األخالقي  ج .

 . والسعايير البةؾية التي  حتد الدمؾك التدؾيقي السقبؾت  ي السجتسل
نداني ويتسثل  ي مداىسة الظالبة السعمسة  ي  Dimension humaine: د. البعج اإل
السجتسل  واستختال مؾاد صتيقة لمبيئة  ي مشتجا يا، والتبرا بالسشتجات  ادل ر  حقيم الر اـية 

  .الخزرا ، ودإؼ العسل التظؾإي  ي السجتسل وغيرىا
ا  عت  فيسكن مسا سبق استشتاج        هن هبعاد التدؾيم ايجتساإي حيؽ  تكاممت جسيع 

بسثابة ئاطرة لتحقيم متظمبات التشسية ايئترادية إمى اإتبار هن ىله البعاد  ؤدل دور ا 
 ىام ا  ي التشسية. 

 :خطهات اكتداب ميارات التدهيق االجتساعي
( إمى 42، 0202 تسثل بظؾات اكتداب هل ميارة جسا  حتدىا دراسة ديشا هحست )       

هساس إمسي سميؼ مؽ بةت مجسؾإة مؽ السراحل والخظؾات الستتابمة والسدتسرة التي  سر 
 بيا الظالبة السعمسة لمؾصؾت ىلى  عمؼ السيارة وإ قانيا جسا ىؾ مبيؽ ؼيسا يمي:

 تكؾن بتؾ ير التعميسات المفغية السترمة بأدا  السيارة، و حميميا التييئة:  الخطهة األولى 
سؾا  بالذرح الشغرل لمسيارة هو السةحغة السباشرة ليا هو إؽ طريم الؾسال  التعميسية 

 الستعتدة حتي يسكؽ لمظالبة السعمسة  عمؼ  مػ السيارة بفيؼ.
 فيل السيارة، ومتابعة دؾيقة ليامؽ بةت  قتيؼ بيان إسمي لتش العخض: الخطهة الثانية 
 و تؼ ىله الخظؾة بالتترين الفعمي لمظالبة مل  ؾ ير التغلية  التجريب: الخطهة الثالثة

 الراجعة والتتعيؼ والتؾجيو هثشا  ؾيال الظالبة السعمسة بسسارسة التترين إمى  شفيل السيارة. 
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 وىشا يتؼ  ؾ ير التتريبات السترمة والستكررة مل التترج  التجريب الستكخر: الخطهة الخابعة
 ي الدا ، وإ احة الؾئت الكا ي لؾصؾت الظالبة السعمسة لترجة مؽ الثقة والتسكؽ إشت 

 التشفيل.
 و تؼ  ي  مػ السرحمة الشيالية  قؾيؼ هدا  الظالبة السعمسة  الخامدة التقهيم: الخطهة

ويسكؽ  ؾةيم   ، مل  رحيم ايستجابات غير السةلسةومسارستيا لمسيارة  ي مجات الشذا
 ( التالي:3ىله الخظؾات مؽ بةت شكل )

 
 (3شكل رقم )

 خطهات اكتداب ميارات التدهيق االجتساعي
ومحاولتيا  التور اللل  قؾل بو الظالبة السعمسة فسن خالل الخطهات الدابقة يتزح       

يكتداب ميارات التدؾيم ايجتساإي بيتف  عتيل و غيير اي جاىات الدمؾجية  ي 
 وإئشاا السدتيمػ بحسايتو. السجتسل،

 ثالثاا: متطمبات التشسية االقترادية ودور الطالبة السعمسة في تحكيقيا:
ودور الظالبة السعمسة  ي  حؿيقيا يجن التظرن ىلى  لإللسال بستظمبات التشسية ايئترادية

 مفيؾل التشسية ايئترادية.
 مفيهم التشسية االقترادية:

يؼ )        ( بأنيا ىي اإلجرا ات التي هإتت وبظظت 502، 0225إر ت إيتة ىبرـا
 مدبق ا بيتف  حقيم التقتل ايئترادل وايجتساإي لمسجتسل.   
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( هنيا ايستغةت الكف  لمسؾارد اإلنتاجية 22، 0222وحتدت حؽيغة طالن )       
 السؾجؾدة، الشادرة والسعظمة  لتحقيم الشسؾ الستؾاصل السدتتال إبر الزمؽ. 

( التشسية ايئترادية بأنيا  حديؽ و شغيؼ 31، 0223بيشسا يعرف دمحم الرياشي )       
نتاج الكمي مؽ الدمل والختمات استثسار السؾارد اإلنتاجية البذرية والسادية، بيتف زيادة اإل

بسعتت هسرا مؽ معتت الزيادة  ي الدكان لتحقيم زيادة متؾس  التبل الحؿيقي لمفرد بةت 
  ترة محتدة مؽ الزمؽ. 

( هن التشسية هشسل وهإؼ مؽ الشسؾ، 002، 0224ويؾةم إبتالرحسؽ العبيتل )       
ظة  يتف ىلى  غيير  ي السجتسل وُيعرف التشسية ايئترادية بأنيا إسمية مقرؾدة ومخظ

 بأبعاده السختمفة لتؾ ير حياة جريسة ل راد السجتسل.
 تكامل  ييا الجؾانن شاممة وجت هن التشسية عاىرة  وبتحميل التعخيفات الدابقة       

 سل، لمجالسختمفة ايجتساعية والبيئية وايئترادية بحيإ  ذسل جسيل مغاىر الحياة  ي ا
ة و م  خظي  مشغؼ لمتشديم بيؽ اإلمكانيات البذرية والسادية الستاحة  ي والجيؾد السبلول

وس  اجتساإي معيؽ مؽ هجل  حقيم مدتؾيات هإمى لتبل الفرد ومدتؾيات هإمى لمسعيذة 
ولمحياة ايجتساعية  ي نؾاحييا السختمفة لتحقيم هإمى مدتؾى مسكؽ مؽ الر اـية 

 ايجتساعية. 
 أىجاف التشسية االقترادية:

هن التشسية  (002، 0224إبتالرحسؽ العبيتل،   32، 0223)دمحم الرياشي، يلجر جل مؽ 
 ايئترادية  دعى لتحقيم مجسؾإة مؽ الىتاف  سشيا ما يمي: 

 . زيادة التبل القؾمي  لمقزا  إمى الفقر وانخفاض مدتؾى السعيذة.2
 و حقيم الر اـية السادية.. ر ل مدتؾى معيذة ال راد: بذكل يزسؽ  ؾ ير  عميؼ ه زل 0
 . بشا  الساس السادل لمتقتل والقزا  إمى  قمبات الشذا  القؾمي.3
 . زيادة  رص العسل، والتقميل مؽ البظالة.0
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 .  قميل التفاوت  ي التبؾت والثروات.5
التشسية ايئترادية عبارة إؽ مدعى ييتف ىلى  حديؽ الر اه  ويتبين مسا سبق أن       

 ايئترادل وايجتساإي لأل راد.
 متطمبات التشسية االقترادية: 

( هن مؽ هىؼ متظمبات التشسية ايئترادية والتي يعسل 052، 0222هوةم )طةت العازمي، 
 البحإ  ي ةؾليا:

 . التخظي 
 .اينتاج بجؾدة مةلسة 
  الستخررة. -الظالبة السعمسة- ؾ ير السؾارد البذرية 
 .نذر الؾإي التشسؾل بيؽ ه راد السجتسل 
 .اإلنسا  ايئترادل السدتتال 

هن الستظمبات ايئترادية متظمبات شاممة، وُ عت الظالبة السعمسة  ومسا سبق يتزح        
ظ  ويشتق ويشذر الؾإي الدبيل لتحقيم ىله الستظمبات التي  حتاج ىلى إقل بذرل يخ

ويدتيمػ،  تراكؼ الشفايات، والسؾاد السدتيمكة، وإتل استثسارىا، و تويرىا بظريقة مثمى يؤثر 
سمبي ا إمي التشسية ايئترادية، ؼيجن  ؾعية السدتيمػ ايجتساإي باليتف الساسي إلإادة 

ييا مؽ هجل بيئة  توير الشفايات وىؾ إتل  مؾيإ البيئة هو إتل اإلةرار بيا والحفاظ إم
 بزرا  و حقيم ائتراد ه زل مدتتال.

دور إبجاع السشتجات الخزخاء وميارات التدهيق االجتساعي في تحقيق متطمبات التشسية 
 االقترادية:  

ىن العةئة بيؽ التربية والتشسية ييسكؽ ىغفاليا،  التشسية الرحيحة  ي جؾىرىا  ربية،        
ومتظمبا يا الجدر الساسي لتقتل و شسية السجتسعات و حقيم  أصبحت التشسية ايئترادية 
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الشسؾ الستروس والستؾازن ليا، إؽ طريم وةل حمؾت لمسذكةت التي  عاني مشيا  مػ 
السجتسعات، ومؽ ىلا السشظمم يعتبر التعميؼ شكة  مؽ هشكات ايستثسار بعيت الستى  يؾ 

سية نغرة شاممة باإتبارىا سمدمة متدقة استثسار بذرل، ؼيجن هن يشغر ىلى العسمية التعمي
ومترمة الحمقات  بته مل الظفل بإكدابو الؾإى الكامل بؿيسة العسل وهىتا و السختمفة لتحقيم 
 شسية شاممة، وبللػ  شظمم العسمية التعميسية بالسجتسل مؽ السسكؽ ىلى السأمؾت والسدتيتف، 

يؼ،  أصبحت التربية ةرورة  فرةيا متظمبات التشسية ايئ ، 0225ترادية )إيتة ىبرـا
500.) 

إمى  Eriksen, 2013, 112)   (Corney, & Reid, 2007, 42 ويؤجت جل مؽ       
ةرورة هن  كؾن برامق  ترين الظالبات والسعمسات إالية الجؾدة وذلػ لسا لسعمسات مرحمة 

  سمؾجيا يؼ.الظفؾلة السبكرة مؽ  أثير  عات وئؾل  ي  كؾيؽ شخرية الظفل و ذكيل هبعاد 
إمى هىسية زيادة  Samuelsson & Kaga (2008, 12)و ي نفس اي جاه يتفم        

ايستثسار  ي التعميؼ  ي مرحمة الظفؾلة السبكرة حيإ ىنو ي يسكؽ بشا  مجتسعات مدتتامة 
ال اجتساعي ا وبيئي ا وائترادي ا ىذا لؼ  تاح الفرص لألطفات لبشا  هساس ئؾل لمتشسية و عمؼ مدتت

متى الحياة، ويتؼ ذلػ بتترين الظالبة السعمسة هوي  إمى ميارات ومفاـيؼ مؽ هجل التشسية 
  ايئترادية.

هنو ليس السظمؾب مؽ  ولقج أتزح من خالل محاور البحث والجراسات الدابقة       
الظالبة السعمسة  شفيل مذروإات ائترادية ةخسة  بل اليتف ىؾ  ترين الظالبة السعمسة 

مؽ بةت  فعيل ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية  لتكؾن ئادرة إمى  حقيم ائتراد ه زل
ميارات التدؾيم ايجتساإي، واللى يعت مدئؾلية  ربؾية واجتساعية لتحقيم رؤية مرر 

 لمشيؾض بالتعميؼ وايئتراد والرب  بيشيؼ، ؼيجن ما يمي: 0232
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  استثسار السؾارد البذرية )الظالبة السعمسة(، والسؾارد السادية )الخامات والدوات السدتيمكة
الستاحة(، واستغةليا بظريقة ىبتاعية بزرا   ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية و شسية 

 ميارات التدؾيم ايجتساإي. 
 .بمم نؾاة لفتم مذاريل ىنتاجية بزرا  لمخريجات لمحت مؽ البظالة ور ل مدتؾى التبل 
  الدعى ىلى  غيير ه كار وسمؾجيات السدتيمػ ا جاه السشتجات الخزرا  صتيقة البيئة

 لتحقيم ايستتامة. 
 مظفؾلة محاولة لتغيير وجية الشغر ىلى العسمية التعميسية بالكميات إامة وجميات التربية ل

السبكرة باصة إمى هنيا نؾا مؽ الختمة  قتل لمظالبة  ي إزلة إؽ العسمية ايئترادية 
 التشسؾية هو إمى هنيا مجرد مقررات غير ىاد ة  دتيمػ وئت الظالبة السعمسة. 

وبعت اإلنتيا  مؽ استعراض اإلطار الشغرل والتراسات الدابقة الخاصة بالستغيرات        
حإ، بيتف اإل ادة مشيا  ى الجانن التظبيقي، يتؼ إرض  روض البحإ التى  شاوليا الب

 الستسثمة ؼيسا يمي:

 Research's Hypothesesفخضا البحث 
  ي  ؾجت  رون ذو ديلة ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات الظالبات السعمسات  ي"

)الترشيل الؿياسيؽ القبمي والبعتل  ي ايبتبار التحريمي لسيارات التدؾيم ايجتساإي 
 البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل البزر(".

  ي  ؾجت  رون ذو ديلة ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات الظالبات السعمسات  ي"
الؿياسيؽ القبمي والبعتل  ي بظائة مةحغة الدا  لسيارات التدؾيم ايجتساإي )الترشيل 

 ق البزر، والتؾزيل البزر(".البزر، والتدعير البزر، والتروي
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  Research Procedures and Tools إجخاءات البحث وأدواتو
يتشاوت البحإ  ي ىلا الجز  اإلجرا ات الستبعة بت   مؽ السشيق والدوات السدتختمة وسؾف 

 يتؼ إرض ذلػ جسا يمي:
 : Methodology Researchمشيج البحث 

 إمى مشيجيؽ لكؾنيسا الندن ليلا البحإ وىسا: ي ةؾ  طبيعة البحإ  ؼ ايإتساد 
 :ؼ استختامو لؾصف واستقرا  الكتابات والطر الشغرية والبحؾث  السشيج الهصفى 

 والتراسات الدابقة الستعمقة بستغيرات البحإ، وجللػ  ى بشا  هدوات البحإ. 
 :و ي  ظبيم  ،و ؼ إسل ؾياس ئبمى وبعتى السشيج التجخيبي ذو الترسيم شبو التجخيبى

لمظالبة السعمسة  التجربة لمكذف إؽ  عالية البرنامق  ي  شسية ميارات التدؾيم ايجتساإي
، و ؼ استختال الترسيؼ التجريبي ذو السجسؾإة جامعة مظروح -بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة

 التجريبية الؾاحتة.
 : Research Variablesمتغيخات البحث 

 لتالية: يتزسؽ البحإ الستغيرات ا
 الستغيخ السدتقلIndependent Variable  : البرنامق القالؼ إمى ىبتاا السشتجات

 الخزرا .
  الستغيخ التابعDependent Variables :.ميارات التدؾيم ايجتساإي 

 عيشة البحث:
 :( طالبة معمسة بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة32 ألفت مؽ ) العيشة االستطالعية- 

جامعة مظروح، مؽ مجتسل البحإ وبارج إيشة البحإ الساسية وذلػ لمتحقم مؽ 
 الخرالص الديكؾمترية لدوات البحإ.

 :)( طالبة معمسة بالفرئة الثالثة بكمية 02 ألفت مؽ ) العيشة األساسية )التجخيبية
 السبكرة.التربية لمظفؾلة 
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 مبخرات اختيار عيشة البحث:
  ىإظا  الظالبة السعمسة الفرصة لتؾعيف ىبتاا السشتجات الخزرا   ي الؾسالل التعميسية

لتقميل الشفقات السادية  حيإ جثرة السقررات التراسية التظبيؿية بالفرئة الثالثة إؽ بائي الفرن 
 البرى.

 ي بالروةات وايحتكاك الفعمي بالطفات  يي بتاية بروج الظالبة السعمسة لمتترين السيتان
 عت مؽ هىؼ شرالم السجتسل  فاإة  مل الطفات، وبالتالي نذر ثقا ة الؾإي البيئي 

 وايجتساإي وايئترادل بيؽ الطفات.
 العسل الحر(. -ئرب التخرج واي رات السباشر بالسجتسل )العسل  ي السؤسدات التربؾية 

 لإلجابة عن أسئمة البحث:
 ولإلجابة إؽ هسئمة البحإ والتحقم مؽ صحة  روةو  ؼ مايمي مؽ بظؾات: 

لمطالبة السعمسة بكمية التخبية لمطفهلة التدهيق االجتساعي  مياراتإعجاد استبانة لتحجيج  -2
، وذلػ لإلجابة إؽ الدؤات الوت مؽ هسئمة البحإ واللل باتباع الخطهات التالية السبكخة

 يشص إمي: 
ما ميارات التدؾيم ايجتساإي السشاسن  شسيتيا لمظالبة السعمسة بكمية التربية لمظفؾلة  -

 السبكرة؟
التدؾيم ايجتساإي السشاسن  شسيتيا لمظالبة  سياراتئامت الباحثة بإإتاد استبانة ب         

 سياراتالسعمسة، وذلػ باإلطةا إمي التراسات والبحؾث الدابقة والدبيات السر بظة ب
التدؾيم ايجتساإي ذات الرمة بسؾةؾا البحإ الحالي، جسا  ؼ ايستفادة مؽ اإلطار 

 الشغرل السعت  ي البحإ الحالي. 
ىت ت ايستبانة ىلي  حتيت ميارات التدؾيم ايجتساإي السشاسن اليجف من االستبانة: 

ا السشتجات الخزرا   ي ىبتا وذلػ بيتف بشا  البرنامق القالؼ إمى لمظالبة السعمسة،  شسيتيا 
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وةل ىله ايستبانة  ي ئالسة بحيإ يكؾن لكل ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية، و ؼ 
 ميارة  عريف باص بيا. 

 مياراتمؽ  ميارات( 0صؾر يا السبتلية إمي )  ي ايستبانة اشتسمت صحة االستبانة:
 يا السبتلية إمي التدؾيم ايجتساإي، ولمتأكت مؽ صحة ايستبانة  ؼ إرةيا  ي صؾر 

(، لمتأكت مؽ 2مجسؾإة مؽ الدادة السحكسيؽ  ي التربية والسشاىق وطرن التتريس )ممحم
متل مة مة السيارات، وشسؾليا وار باطيا بيتف البحإ، و عتيل ما يمزل سؾا  بالحلف هو 

 باإلةا ة.
طريم برنامق وئت هكت السحكسؾن إمي مشاسبة  مػ السيارات وإمكانية  شسيتيا إؽ          

ا وجاؼية وإنيا  ىبتاا السشتجات الخزرا ، وهجسل السحكسؾن إمى هن ىله السيارات ميسة جت 
ميارات ةرورية لمظالبة السعمسة، و ؼ  عتيل ميارة اإلإةن البزر بسيارة الترويق 

( بعت ىجرا  التعتيةت التي 3البزر،  أصبحت ايستبانة  ي صؾر يا الشيالية )ممحم 
 لسحكسيؽ، وبيلا ئت  ست اإلجابة إؽ الدؤات الوت لمبحإ. هئرىا ا

إعجاد بخنامج قائم عمى إبجاع السشتجات الخزخاء في ضهء متطمبات التشسية االقترادية  -0
وذلػ لإلجابة إؽ الدؤات الثاني مؽ هسئمة البحإ واللل يشص باتباع الخطهات التالية، 

 إمي: 
البرنامق القالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا  لتشسية ما السس التربؾية التي ُيبشي إمييا  -

 ؟ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة  ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية
ئامت الباحثة بإإتاد برنامق ئالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا   ي ةؾ  متظمبات          

اإي لمظالبة السعمسة بكمية التربية لمظفؾلة التشسية ايئترادية لتشسية ميارات التدؾيم ايجتس
 السبكرة، وصؾي  ىلى صؾر و الشيالية.

ييتف البرنامق ىلى  شسية ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة، اليجف من البخنامج: 
 و ي ةؾ  ذلػ  ؼ ابتيار محتؾل البرنامق وطرن  ظبيقو وهسالين  قؾيسو.
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 ي ةؾ  اليتف العال لمبرنامق  ؼ صياغة مجسؾإة مؽ  نامج:تحجيج األىجاف التعميسية لمبخ 
الىتاف الخاصة لو يتؼ  حؿيقيا بةت جل لقا ، والتي  سثل  غيرات يتؾئل حتوثيا لتى 

 الظالبة السعمسة بعت  ظبيم البرنامق.
ا ىلى ما  ؼ إعجاد محتهى البخنامج وأسذ اختياره:  وئت  ؼ  حتيت محتؾل البرنامق استشاد 

ومؽ بةت اإلطار الشغرل والتراسات الدابقة و ؼ  حتيتىا مؽ بةت استظةا رال إرةو 
 ( لقا .02الخبرا  والسختريؽ  ي السشاىق، حيإ بمد إتد المقا ات بالبرنامق )

 وتم إعجاد السحتهى بحيث يذتسل عمى الجانين التاليين:
  )يم ايجتساإي، جسا ليكؾن بسثابة بمؽية نغرية إؽ ميارات التدؾ جانب نظخي )معخفي

)الترشيل البزر، والتدعير يذتسل إمى السعمؾمات والسعارف السر بظة بكل ميارة 
 .البزر، والترويق البزر، والتؾزيل البزر(

  )بسثابة المقا ات التتريبية وورش العسل السقتمة لمظالبات بكمية جانب تطبيقي )مياري
 التربية لمظفؾلة السبكرة جامعة مظروح.

وئت  ؼ  شغيؼ محتؾى البرنامق  ي صؾرة مجسؾإة مؽ المقا ات، وئت روإي  ي        
 ابتيار السحتؾى السس التالية: 

طبيعة ميارات التدؾيم ايجتساإي التي  قتزي مسارستيا و عمسيا مؽ بةت التترين  (2
 والتظبيم الفعمي هثشا  البرنامق.         

 هن يتسيز جل لقا  بالتشؾا و ذجيل الظالبة السعمسة إمى التفكير واإلبتاا.  (0
هن يكؾن هىتاف جل لقا   ي مدتؾل الظالبة السعمسة مل مراإاة الفرون الفردية، ويكؾن ذات  (3

 هىسية ليا.
 ييئة جؾ ممئ بالبيجة ووالدعادة هثشا  المقا ات وبإ روح  عاون الفريم إلنجاز جل السيال  (0

 ة مؽ الظالبة السعمسة. السظمؾب
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  قؾية ىحداس الظالبة السعمسة بأىسية البرنامق. (5
 الحرص إمى  ؾ يراإلمكانات الستاحة مؽ هدوات ومؾاد مدتيمكة  ي بيئة الظالبة السعمسة.  (1
  ؾا ر هسالين  قؾيسية مشاسبة لؿياس  حقيم الىتاف ومدتؾى  قتل الدا . (2

ت هسالين التعميؼ والتعمؼ السدتختمة بيؽ )الحؾار  شؾإأساليب التعميم والتعمم بالبخنامج: 
والسشائذة، ورش العسل، التعمؼ التعاوني، التعمؼ الفردل، حل السذكةت(، و ؼ استختال جل 

 هسمؾب بسا يتةلؼ مل ىتف جل لقا . 
يتزسؽ جل لقا  الدوات والسؾاد التعميسية الةزمة لتشفيلىا، الهسائل التعميسية السدتخجمة: 

ت و شؾإت ىله الؾسالل و ق ا لسا ييتف لو جل لقا  بالبرنامق،  تؼ استختل إتة هنؾاا و عتد
 مؽ الؾسالل والدوات التعميسية ىي:

            .وسالل لفغية: و تزسؽ شرح بظؾات السؾةؾإات السقتمة ومشائذتيا 
        .وسالل سسعية بررية:  تسثل  ي إرض صؾر،  يتيؾىات 
         وسالل حدية بررية: الستسثمة  ي هدوات التجربة مثل بقايا وبامات مدتيمكة مؽ

)بيش، جؾخ، ئساش،  ؾل، جار ؾن، برز، شرابات،  يبر، ىطار سيارة، إمن  ارغة، 
زجاجات  ارغة، غظا  زجاجات، لسبات، هسسشت، حبات، هسةك، صشاديم، هسفشق، مةإم 

 ن وغيرىا(.، با ص المدان ورن جاندؾ CDبةستيكية، 
  ؼ استختال التقؾيؼ جسا يمي: أساليب التقهيم وأدواتو:

لمتأكت مؽ استيعاب إيشة البحإ لمسحتؾى العمسي، و حتيت  عالية البرنامق  ي  شسية ميارات 
  التدؾيم ايجتساإي  ؼ مايمي:

بيم ويتؼ ئبل  قتيؼ البرنامق والسسارسات لمظالبة السعمسة، حيإ يتؼ  ظ التقهيم القبمي: -
 الدوات  ظبيق ا ئبمي ا.

يتؼ هثشا  المقا ات، بيتف  حتيت متى  قتل الظالبات واستيعابيؽ  التقهيم البشائي: -
 لمسيارات.
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ويتؼ بعت مرحمو اإلنتيا  مؽ  ظبيم البرنامق، بيتف التعرف إمى متى  التقهيم البعجي: -
  حقيم الىتاف مؽ ورا  ىجرا  البحإ، حيإ يتؼ  ظبيم الدوات  ظبيق ا بعتي ا.

لمتأكت مؽ صتن البرنامق  ؼ إرةو إمى مجسؾإة مؽ الدادة السحكسيؽ صجق البخنامج: 
 ات البرنامق لمغرض مشو، ومتى صحة (  بغرض ىبتا  آراليؼ  ي متى  سثيل لقا2)ممحم 

 محتؾاه، وشسؾلو لمسيارات التي ييتف ىلى  شسيتيا، ومتى مة مة هسالين التعميؼ والتعمؼ.
 كذفت نتالق التحكيؼ إؽ مشاسبة السحتؾى لىتا و، وشسؾلو لمسيارات التي ييتف ىلى  شسيتيا، 

(، وبيلا ئت 0صؾر و الشيالية )ممحم  ومة مة هسالين التعميؼ والتعمؼ، وبللػ هصبم البرنامق  ي
 الدؤات الثاني لمبحإ. ست اإلجابة إؽ 

بسا هن البحإ ييتف ىلى  شسية ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة  إعجاد أدوات الكياس:
 السعمسة،  إنو لتحقيم ىلا اليتف  ظمن بشا  واستختال الدوات التالية:

  ميارات التدهيق االجتساعي لمطالبة السعمسة بكمية التخبية لمطفهلة السبكخة:بشاء اختبار 
إلإتاد ابتبار ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة   ؼ 

 ا باا الخظؾات التالية: 
ييتف ايبتبار ىلى ؾياس ميارات التدؾيم ايجتساإي تحجيج اليجف من االختبار:  -1

لمظالبة السعمسة، مؽ بةت السيارات الربعة الستزسشة  ي حتود البحإ، وذلػ مؽ بةت 
 ىجابات الظالبة السعمسة إمى هسئمة ايبتبار. 

 ؼ بالرجؾا ىلى ئالسة ميارات التدؾيم ايجتساإي، وذلػ لمتأكت مرادر بشاء االختبار:  -2
 غظية جسيل السيارات السدتيت ة السراد ؾياسيا،  تؼ  بشي ايبتبارات السؾةؾعية حيإ  مؽ

 كؾنيا الندن لعيشة البحإ.
( مفردة مر بظة بأربل ميارات 02 ؼ بشا  صؾرة مبتلية لسفردات ايبتبار، وئت اشتسل إمى )

 هساسية لسيارات التدؾيم ايجتساإي وروإى  ييا:
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 ؿيس هكثر مؽ  كرة واحتة.وةؾح جل مفردة بحيإ ي   
 .التشؾا  ي مفردات السؿياس لتتسذي مل هىتا و 
 .العذؾالية  ي  ؾزيل السفردات لتؾبي التئة  ي اإلجابة 
 ؼ صياغة مفردات ايبتبار  ي ةؾ  الىتاف السحتدة بالبرنامق، وصف االختبار:  -3

عية )الرؾاب والخظأ، ( مفردة مؽ نؾا ايبتبارات السؾةؾ 02و زسؽ ايبتبار إمى )
 وايبتيار مؽ متعتد(.

 مخرت طريقة الترحيم  ي مشم درجة )واحتة( ترحيح االختبار وتقجيخ درجاتو:  -4
لمظالبة السعمسة التي  جين ىجابة صحيحة، و)صفر(  ي حالة اإلجابة الخظأ، و ؼ  حتيت 

 (.1مفتاح الترحيم )ممحم 
إمى إيشة استظةعية مؽ مجتسل البحإ مكؾنة طبم ايبتبار  ي صؾر و الولية و جريبو 

 ( طالبة معمسة ومؽ غير العيشة الساسية  بيتف  حتيت:32مؽ )
 * الزمؽ الةزل لةبتبار.
 * صتن وثبات ايبتبار.
 ي ةؾ  ما هسفرت إشو نتالق التجربة ايستظةعية لةبتبار،  ؼ  زمن االستجابة لالختبار:

حداب متؾس  زمؽ ايبتبار، حيإ  ؼ ؾياس الزمؽ حداب الزمؽ السشاسن لو، وذلػ ب
السدتغرن إشت انتيا  هوت طالبة معمسة مؽ اإلجابة وآبر طالبة انتيت مؽ اإلجابة وحداب 

 ( دؾيقة.02الستؾس  بيشيسا، وا زم هن زمؽ  ظبيم ايبتبار ي يتجاوز )
 الكفاءات الديكهمتخية لالختبار: -5

 صتن ايبتبار مؽ بةت:   ؼ التحقم مؽ :صجق وثبات االختبار
بعرض ايبتبار  ي صؾر و : و ؼ ذلػ Validity of Trusteesصجق السحكسين أ( 

 ( وذلػ بيتف التأكت مؽ:2السبتلية إمى مجسؾإة مؽ السحكسيؽ )ممحم 
 مشاسبة ايبتبار لميتف اللل وةل مؽ هجمو. -
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 مةلسة مفردات ايبتبار و غظيتو لمسحتؾى. -
 ايبتبار لغؾي ا وإمسي ا.صحة مفردات  -
  ؼ حداب صتن ايبتبار بحداب معادلة "لؾشي Lawshe لتقتير ندبة ا فان السحكسيؽ "

×  0.05 -حيإ هن صتن السفردة = )إتد السحكسيؽ الليؽ  ؼ ا فائيؼ إمى صتن السفردة 
، 0222إتد جسيل السحكسيؽ( مقدؾما إمى نرف إتد السحكسيؽ الكمى )نادية الزئال، 

( وىى ؾيؼ 2.2 -2.25(، وا زم هن معامل الرتن لسفردات ايبتبار  راوحت بيؽ )230
 (.2.12مقبؾلة حيإ الحت الدنى لمرتن ي يقل إؽ )

تداق الجاخمى:  ؼ التحقم مؽ اي دان التابمي لةبتبار بتظبيقيا إمى العيشة  ب( اال
ار با  بيرسؾن بيؽ درجات ( طالبة معمسة، و ؼ حداب معامل 32ايستظةعية السكؾنة مؽ )

 ( يؾةم ذلػ:0كل مفردة مؽ مفردات ايبتبار والترجة الكمية لو، جتوت )
 (2ججول )

 معامالت االرتباط بين كل ميارة والجرجة الكمية لالختبار
لة معامل االرتباط السفخدات  مدتهى الجال

2.22دات إشت  2.132 الترشيل البزر  

2.22دات إشت  2.502 التدعير البزر  

2.22دات إشت  2.223 الترويق البزر  

2.22دات إشت  2.120 التؾزيل البزر  

ؾيسعععععة )ر( الجتوليععععة إشعععععت       2.004(= 2.22ؾيسععععة )ر( الجتوليعععععة إشععععت مدعععععتؾى ديلععععة )
      2.304(= 2.25مدتؾى ديلة )
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ىحرالي ا إشت يتزم مؽ الجتوت الدابم هن معامل اير با  بيؽ جل ميارة والترجة الكمية دات 
 (، وبللػ يكؾن ايبتبار صادن لسا وةل لؿياسو.α ≥ 2.22مدتؾى )

 و ؼ التأكت مشو بظريقتيؽ وىسا:  ثبات االختبار:
 ( التالي:3حدابو جسا يبيؽ جتوت )و ؼ  :ألفاكخونب اخطخيقة أ( 

 (3ججول )
باستخجام  ميارات التدهيق االجتساعي لمطالبة السعمسة معامالت الثبات الختبار

 ألفاكخونباخمعامل 
 معامل هلفاكرونباخ السفردات ل
 ** 2.300 الترشيل البزر 2
 ** 2.302 التدعير البزر 0
 ** 2.302 الترويق البزر 3
 ** 2.305 التؾزيل البزر 0

 ** 2.330 ايبتبار جكل
 (.2.25ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى )* 
 (.2.22)ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى ** 

(، وىؾ معامل 2.330يتزم مؽ الجتوت الدابم هن معامل الثبات لةبتبار جكل يداول )
 إالي ومقبؾت، مسا يجعل الباحثة  ظسئؽ يستختال ايبتبار.ثبات 

و ؼ حداب معامل اير با  بيؽ : Split Half Methodب( طخيقة التجدئة الشرفية 
درجات العيشة ايستظةعية إمى السفردات الفردية لكل ميارة  ودرجا يؼ إمى السفردات 

(، ونرف زوجي 02الزوجية،  تؼ  جزلة ايبتبار ىلى نرفيؽ، نرف  ردى وإتد مفردا و )
بار جكل براون"، وىى ثبات ايبت -(، وذلػ باستختال معادلة "سبيرمان02وإتد مفردا و )
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+ معامل اير با  بيؽ نرفي 2÷ معامل اير با  بيؽ نرفي ايبتبار× 0بعت الترحيم= 
 ( التالي يؾةم ؾيؼ معامل الثبات.0ايبتبار، وجتوت )

 (4ججول )
  معامالت الثبات الختبار ميارات التدهيق االجتساعي السرهر

 طخيقة التجدئة الشرفيةباستخجام 
 معامل الثبات معامل اير با  إتد السفردات مفردات 

 ** 2.352 ** 2.322 23 الترشيل البزر
 ** 2.312 ** 2.222 4 التدعير البزر
 ** 2.322 ** 2.252 4 الترويق البزر
 ** 2.242 ** 2.140 4 التؾزيل البزر
 ** 2.302 **  2.112 02 ايبتبار جكل

ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى  **(.      2.25ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى ) *
(2.22.) 

يؾةم الجتوت الدابم هن معامل الثبات يبتبار ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة        
(، وىؾ معامل ثبات α 2.22 ≤(، وىى دالة إشت مدتؾى )2.302السعمسة جكل بمغت )

إالي ومقبؾت  في بستظمبات ايبتبار إمى ه راد العيشة، مسا يجعل الباحثة  ظسئؽ يستختال 
 ايبتبار.

ا إمى ما سبم مؽ ىجرا ات وآرا  السحكسيؽ هصبم ايبتبار  ي صؾر و الشيالية  و أسيد 
 (. 5)ممحم 
  لمطالبة السعمسة:بشاء بطاقة مالحظة ميارات التدهيق االجتساعي 

 :سار بشا  ىله البظائة و م الخظؾات التالية
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:  سثل اليتف مؽ بشا  البظائة متابعة متى  حدؽ هدا  تحجيج اليجف من البطاقة -1
الظالبة السعمسة )إيشة البحإ( لسيارات التدؾيم ايجتساإي مؾةل البحإ، وذلػ ئبل 

 عالية السشتجات الخزرا  إمى  شسية  ظبيم لقا ات البرنامق وبعته، حتي يسكؽ  حتيت 
 ميارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة، وبالتالي التحقم مؽ صحة  روض البحإ.

 ؼ ايإتساد  ي بشا  محتؾى البظائة إمى ئالسة ميارات  مرادر بشاء محتهى البطاقة: -2
السيارات ىلى عبارات التدؾيم ايجتساإي لمظالبة السعمسة التي  ؼ  حتيتىا   تؼ  حؾيل  مػ 

 ىجرالية ئابمة لمسةحغة والؿياس.
 ؼ وةل البظائة  ي صؾر يا السبتلية مذتسمة إمى ميارات التدؾيم  :بطاقةوصف ال -3

ايجتساإي، واشتسمت البظائة إمى بيانات باصة بالظالبة السعمسة، جسا  زسشت بظائة 
 (  قرة. 01السةحغة إمى )

 ؼ  حتيته  ي ةؾ  مدتؾيات بسدة، وىى درجة  :وتقجيخ درجاتيا ترحيح البطاقة -4
 ( التالى:5ى قان السيارة جسا يؾةحو جتوت )

 (5ججول )
 بشهد رصج درجات األداء في بطاقة السالحظة لسيارات التدهيق االجتساعي

 تقجيخ الجرجات مدتهيات األداء

 5 مستاز

ا  0 جيت جت 

 3 جيت

 0 مقبؾت

 2 ةعيف
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 الكفاءات الديكهمتخية لبطاقة: -5
  ؼ التحقم مؽ صتن البظائة مؽ بةت:  :صجق وثبات البطاقة

بعرض البظائة  ي صؾر يا : و ؼ ذلػ Validity of Trusteesصجق السحكسين أ( 
 ( وذلػ بيتف التأكت مؽ:2السبتلية إمى مجسؾإة مؽ السحكسيؽ )ممحم 

 التي  يتف لقا ات البرنامق ىلى  شسيتيا.، وشسؾليا إمى السيارات  رسيؼ البظائة -
 سةمة ووةؾح العبارات السدتختمة  ي البظائة. -
 متى مشاسبة ميزان  قتير الترجات بالتقتير الكسي. -

تداق الجاخمى   ؼ التحقم مؽ اي دان التابمي لبظائة  :Internal Consistencyب( اال
السةحغة بتظبيقيا إمى إيشة استظةعية مؽ مجتسل البحإ وبارج ه راد العيشة الساسية 

( طالبة معمسة، و ؼ حداب معامل ار با  بيرسؾن بيؽ درجات جل ميارة مؽ 32مكؾنة مؽ )
 ( يؾةم ذلػ:1ميارات البظائة، والترجة الكمية لمبظائة، جتوت )

 (6ول )جج
 معامالت االرتباط بين كل ميارة والجرجة الكمية لبطاقة السالحظة

 مدتهى الجاللة معامل االرتباط السيارة 

2.22دات إشت  2.122 الترشيل البزر  

2.22دات إشت  2.522 التدعير البزر  

2.22دات إشت  2.232 الترويق البزر  

2.22دات إشت  2.040 التؾزيل البزر  

ؾيسة )ر( الجتولية إشت مدتؾى ديلة    2.004(= 2.22ت مدتؾى ديلة )الجتولية إشؾيسة )ر( 
(2.25 =)2.304      
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يتزعم مععؽ الجععتوت الدععابم هن معامعل اير بععا  بععيؽ جععل ميعارة والترجععة الكميععة دات ىحرععالي ا 
 (، وبللػ  كؾن البظائة صادئة لسا وةعت لؿياسو.α ≥ 2.22إشت مدتؾى )

 و ؼ التأكت مشو بظريقتيؽ وىسا:  ثبات البطاقة:
 ( التالي:2حداب معامةت لمبظائة جسا يبيؽ جتوت )و ؼ  :ألفاكخونب اخطخيقة أ( 

 (7ججول )
 معامالت الثبات لبطاقة مالحظة ميارات التدهيق االجتساعي لمطالبة السعمسة

 ألفاكخونباخباستخجام معامل 
 معامل هلفاكرونباخ الفقرات ل
 2.332 البزرالترشيل  2
 2.242 التدعير البزر 0
 2.322 الترويق البزر 3
 2.222 التؾزيل البزر 0

 2.302 البظائة جكل
 (.2.22ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى )**(.     2.25ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى )*

(، وىؾ معامل 2.32يتزم مؽ الجتوت الدابم هن معامل الثبات لمبظائة جكل يداول )
 إالي ومقبؾت، مسا يجعل الباحثة  ظسئؽ يستختال البظائة.ثبات 

و ؼ حداب معامل اير با  بيؽ : Split Half Methodب( طخيقة التجدئة الشرفية 
درجات العيشة ايستظةعية إمى الفقرات الفردية لكل ميارة ودرجا يؼ إمى الفقرات الزوجية، 

(، ونرف زوجي وإتد  قرا و 23رفيؽ، نرف  ردى وإتد  قرا و ) تؼ  جزلة البظائة ىلى ن
براون"، وىى ثبات ايبتبار جكل بعت الترحيم=  -(، وذلػ باستختال معادلة "سبيرمان23)
+ معامل اير با  بيؽ نرفي البظائة، وجتوت 2÷ معامل اير با  بيؽ نرفي البظائة× 0
 ( التالى يؾةم ؾيؼ معامل الثبات.3)
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 (8ججول )
 طخيقة التجدئة الشرفيةبطاقة مالحظة باستخجام معامالت الثبات ل

 معامل الثبات معامل اير با  إتد السيارات  قرات 
 ** 2.422 ** 2.302 3 الترشيل البزر
 ** 2.330 ** 2.232 1 التدعير البزر
 ** 2.322 ** 2.220 1 الترويق البزر
 ** 2.242 ** 2.112 1 التؾزيل البزر
 ** 2.232 **  2.102 01 البظائة جكل

 (.2.22ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى )**(.     2.25ؾيسة معامل اير با  دات إشت مدتؾى )*

(، 2.232يؾةم الجتوت الدابم هن معامل الثبات لبظائة السةحغة جكل بمغت )       
ومقبؾت، مسا يجعل الباحثة إالي وىؾ معامل ثبات (، α 2.22 ≤وىى دالة إشت مدتؾى )
  ظسئؽ يستختال البظائة.

ا إمى ما سبم مؽ ىجرا ات وآرا  السحكسيؽ هصبحت البظائة  ي صؾر يا الشيالية  و أسيد 
 (.2)ممحم 

 إجخاء التجخبة األساسية:
 ؼ  ظبيم البرنامق با خاذ جا ة اإلجرا ات ايحترازية الةزمة لمؾئاية مؽ  يروس جؾرونا 

( لجسيل ه راد العيشة مؽ ار تا  الكسامات الظبية، ومراإاة مدا ات التباإت 24)كؾ يت 
 ايجتساإي، التيؾية الجيتة هثشا  المقا ات، وجانت ىجرا ات التجربة جسا يمي: 

بعت اإلنتيا  مؽ التجربة ايستظةعية، والتأكت مؽ صةحية برامق السعالجة  -
التجريبية لمتظبيم الشيالي،  ؼ استبعاد العيشة ايستظةعية، و ؼ ابتيار إيشة البحإ 
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( مؽ طالبات الفرئة الثالثة بعت هن  ؼ استبعاد الظالبات السعمسات 02الساسية السكؾنة مؽ )
 كثيرات الػياب.

يم القبمي لدوات البحإ إمى العيشة الساسية، حيإ بته يؾل الثةثا  السؾا م التظب -
 ل.0202/ 22/ 02ل، وانتيى يؾل الربعا  0202/ 22/ 02

التجربية الساسية  ست هثشا   ظبيم البرنامق وا باا الخظؾات التي  ؼ اإتسادىا  -
ل واستسر حتى 0202/ 22/ 00باإلطار الشغرل لمبحإ، وبته التظبيم يؾل الدبت السؾا م 

 ل، بؾائل ثةث لقا ات هسبؾعي ا. 0202/ 20/ 1يؾل الحت السؾا م 
/ 2التظبيم البعتل لدوات البحإ إمى العيشة الساسية،  ي يؾل ايثشيؽ السؾا م  -
 ل.0202/ 20

بعت  ظبيم هدوات البحإ ورصت درجات الظالبات السعمسات القبمية والبعتية،          
حثة نتالق البحإ  ي ةؾ  الفروض السؾةؾإة سالف ا، وذلػ لإلجابة إؽ  دتعرض البا

ما  عالية البرنامق القالؼ إمى ىبتاا  :الدؤات الثالإ مؽ هسئمة البحإ واللل يشص إمي
السشتجات الخزرا  لتشسية ميارات التدؾيم ايجتساإي  ي ميارات )الترشيل البزر، 

تؾزيل البزر( لمظالبة السعمسة بكمية التربية والتدعير البزر، والترويق البزر، وال
 لمظفؾلة السبكرة  ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية؟
 ولإلجابة إؽ ىلا الدؤات  ؼ صياغة الفروض اآل ية:

"ي  ؾجت  رون ذو ديلة ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات  الفخض األول ويشص عمى أنو:
لبعتل  ي بظائة مةحغة الدا  لسيارات التدؾيم الظالبات السعمسات  ي الؿياسيؽ القبمي وا

ايجتساإي )الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل 
البزر("، ولمتحقم مؽ صحة ىلا الفرض  ؼ استختال هسمؾب اإلحرا  الةبارامترى 

 ( التالي:4وىلا ما يؾةحو جتوت ) Wilcoxonباستختال معادلة ويمكؾجدؽ 
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 ( 9ول )جج
لة الفخوق بين درجات الطالبات عمى  Wilcoxonلبيان نتائج اختبار  لمكذف عن دال

 اختبار ميارات التدهيق االجتساعي؛ قبل تطبيق البخنامج وبعجه 
الستهسط  ن الكياس السيارات

 الحدابي
نحخاف  اال

 السعياري 
ندبة الكدب  مدتهي  zقيسة 

ك  لبال
الجاللة 

 االحرائية

الترشيع 
 األخزخ

 3.946 1.455 23.22 02 القبمي

 

دالة لرالم  2.40 01.<
 2242. 04.45 02 البعتل البعتى

التدعيخ 
 األخزخ

 3.932 2.382 21.42 02 القبمي

 

دالة لرالم  2.40 01.<
 0.000 31.22 02 البعتل البعتى

التخويج 
 األخزخ

 3.940 2.183 00.35 02 القبمي

 

دالة لرالم  2.40 01.<
 7332. 02.22 02 البعتل البعتى

التهزيع 
 األخزخ

 3.930 2.382 21.42 02 القبمي

 

دالة لرالم  2.40 01.<
 0.000 31.22 02 البعتل البعتى

دالة لرالم  2.40 01.< 3.30 5.35 50.45 02 القبمي الجرجة الكمية
   22.30 222.15 02 البعتل البعتى

( 2.22( وجؾد  رن ذو ديلة ىحرالية إشت مدتؾى هكبر مؽ )4يتزم مؽ جتوت )         
 ى الؿياس البعتى يبتبار ميارات التدؾيم ايجتساإي  مسا يعشى وجؾد  رون ذو ديلة 
ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات الظالبات السعمسات لرالم التظبيم البعتى لةبتبار جكل، 

ل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل وإمى جل ميارة )الترشي
 البزر(.
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وبللػ يتؼ ر ض  رض العتل وئبؾت الفرض البتيل اللى يشص إمى ىنو " ؾجت          
 رون ذو ديلة ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات الظالبات السعمسات  ي الؿياسيؽ القبمي 

يم ايجتساإي جكل، وإمى جل ميارة مؽ والبعتل  ي ايبتبار التحريمي لسيارات التدؾ 
ميارا و )الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل البزر( 

 لرالم الؿياس البعتل".
 عزى الباحثة نتالق الفرض الوت مؽ  روض البحإ،  مشاقذة نتائج الفخض األول:
البعتى يبتبار ميارات التدؾيم   ى الؿياس -إيشة البحإ-والخاص بتفؾن الظالبة السعمسة 

 ايجتساإي، سؾا  بالترجة الكمية لةبتبار هو بترجة جل ميارة إمى حته ىلى ما يمي:
    .محتؾل البرنامق  زسؽ مؾةؾإ ا ذا صمة مباشرة بالظالبة السعمسة 
 .الىتاف اإلجرالية جانت محتدة ومراغة  ي صؾرة سمؾجية مسا ساإت إمى  حؿيقيا 
 امق اشتسل إمى هنذظة مختمفة وورش وهوران إسل متشؾإة  داإت الظالبات إمي البرن

 انجاز السيال السؾجمة ىلييؽ.
  هسالين التتريس التي استختمت  ى  قتيؼ الجانن السعر ى لمبرنامق والستسثمة  ي الحؾار

زيؽ والسشائذة والعرف اللىشى وحل السذكةت بيؽ الباحثة والظالبات وبيؽ الظالبات وبع
البعض  أ احت ليؽ  رصة التعبير إؽ ال كار  ي جؾ مؽ الحرية، مسا هكدبيؽ الثقة 

 بالشفس، و ؼ استيعابيؽ لمسيارات السقتمة ليؽ مؽ بةت البرنامق. 
  زسؽ البرنامق  ى بتاية جل لقا  مؽ لقا ات البرنامق إمى ىثارة انتباه الظالبات مؽ 

يم بةت ىلقا  هسئمة ذات مغزى يعقن ذلػ  عريف الظالبة السعمسة بسيارات التدؾ 
وبشا   إمى ما سبم  تفم ىله الشتيجة مل بعض التراسات . ايجتساإي بالبرنامق ومحتؾاىا

ات التدؾيم ايجتساإي حيإ شغف واىتسال الظالبة السعمسة لتشسية التي اىتست بتشسية ميار 
 اطسة معار يا وميارا يا  ي التدؾيم ايجتساإي التي  ؤىميا لمخروج لدؾن العسل جتراسة )

 (.0202  ديشا هحست، 0224صفؾت إبت هللا،    0225الزىرا  هحست 
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حرالية بيؽ متؾسظات "ي  ؾجت  رون ذو ديلة ى. الفخض الثانى ويشص عمى أنو: 2
درجات الظالبات السعمسات  ي الؿياسيؽ القبمي والبعتل  ي بظائة مةحغة الدا  لسيارات 
التدؾيم ايجتساإي )الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل 
البزر("، ولمتحقم مؽ صحة ىلا الفرض  ؼ استختال هسمؾب اإلحرا  الةبارامترى، 

 ( التالي:22، وىلا ما يؾةحو جتوت )Wilcoxonتختال معادلة ويمكؾجدؽ باس

 ( 10ججول )
لة الفخوق بين درجات الطالبات عمى  Wilcoxonلبيان نتائج اختبار  لمكذف عن دال

 بطاقة مالحظة ميارات التدهيق االجتساعي؛ قبل تطبيق البخنامج وبعجه 
الستهسط  ن الكياس السيارات

 الحدابي
االنحخاف 

 السعياري 
ندبة الكدب  مدتهي  zقيسة 

 لبالك
لة  الجال

 االحرائية

الترشيع 
 األخزخ

 0.220 2.322 03.51 02 القبمي

 

دالة لرالم  2.43 01.<
 2.222 52.22 02 البعتل البعتى

التدعيخ 
 األخزخ

دالة لرالم  2.40 01.< 3.421 2.521 03.32 02 القبمي
 2.222 52.22 02 البعتل البعتى

التخويج 
 األخزخ

دالة لرالم  2.42 01.< 3.432 0.232 31.02 02 القبمي
 2.222 52.22 02 البعتل البعتى

التهزيع 
 األخزخ

دالة لرالم  2.40 01.< 3.425 2.525 05.22 02 القبمي
 2.222 52.22 02 البعتل البعتى

الجرجة 
 الكمية

دالة لرالم  2.40 01.< 3.42 22.02 33.55 02 القبمي
 2.222 252 02 البعتل البعتى
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( وجؾد  رن ذو ديلة ىحرالية إشت مدتؾى هكبر مؽ 22يتزم مؽ جتوت )         
(  ى الؿياس البعتى لبظائة مةحغة ميارات التدؾيم ايجتساإي  مسا يعشى وجؾد 2.22)

 رون ذو ديلة ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات الظالبات السعمسات لرالم التظبيم البعتى 
ميارة )الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق  لبظائة السةحغة جكل، وإمى جل

 البزر، والتؾزيل البزر(.
وبللػ يتؼ ر ض  رض العتل وئبؾت الفرض البتيل اللى يشص إمى ىنو "  ؾجت          

 رون ذو ديلة ىحرالية بيؽ متؾسظات درجات الظالبات السعمسات  ي الؿياسيؽ القبمي 
دا  لسيارات التدؾيم ايجتساإي جكل، وإمى جل ميارة والبعتل  ي بظائة مةحغة ال

)الترشيل البزر، والتدعير البزر، والترويق البزر، والتؾزيل البزر( لرالم 
 الؿياس البعتل.

 عزى الباحثة نتالق الفرض الثاني مؽ  روض البحإ،  مشاقذة نتائج الفخض الثاني:
الؿياس البعتى لبظائة السةحغة، سؾا    ى -إيشة البحإ-والخاص بتفؾن الظالبة السعمسة 

 بالترجة الكمية لةبتبار هو بترجة جل ميارة إمى حته ىلى ما يمي:
  ؾعية الظالبات  ي المقا  التسييتى بأىسية برنامق ىبتاا السشتجات الخزرا   ي  شسية 

هدى ىلى  التدؾيم ايجتساإي وميارا و ودوره الفعات  ي  حقيم متظمبات التشسية ايئترادية
  ؾليت ه كار ىبتاعية جتيتة وغير مألؾ ة و ظؾير ميارا يؽ الدالية.

  وةؾح جل ميارة هساسية مؽ ميارات التدؾيم ايجتساإي وما يتبعيا مؽ شرح وا ي  ي
 .البرنامق مسا ساإت السعمسة الظالبة إمى التسكؽ مؽ هدا   مػ السيارات بتئة

  بدي  ميارات التدؾيم ايجتساإي وإجرا  يا هدى ىلى سرإة استيعاب وإ قان الظالبة 
 السعمسة لتمػ السيارات. 

  حساس الظالبة السعمسة لمبرنامق واليتف مشو هدى ىلى رغبتيا  ي السذارجة الفعالة
 و حديؽ هداليا  ي ورش العسل.
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  ىنجاز الظالبة السعمسة لمسيال السظمؾبة  ي المقا ات وهثشا  ورش العسل هدى ىلى ار فاا
 مدتؾى هدا  الظالبة السعمسة وإ قانيا لمسيارات.

وبشا   إمى ما سبم  تفم ىله الشتيجة مل بعض التراسات التي اىتست بتشسية ميارات        
صفؾت    0223إبير إثسان    0225  اطسة الزىرا  هحستالتدؾيم ايجتساإي جتراسة )

 (.0224إبت هللا، 
 ولإلجابة إؽ الدؤات الرليس مؽ هسئمة البحإ واللل يشص إمي: ولبيان فعالية البخنامج

ما  عالية البرنامق القالؼ إمى ىبتاا السشتجات الخزرا   ي ةؾ  متظمبات التشسية ايئترادية لتشسية  -
 بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة،  ؼ مايمي:سعمسة لمظالبة الميارات التدؾيم ايجتساإي 

 لبيان فعالية البخنامج في تشسية ميارات ( 11ججول )
 )الترشيع األخزخ، والتدعيخ األخزخ، والتخويج األخزخ، والترشيع األخزخ( 

 درجة الفعالية معامل بميك الستهسط الحدابي الكياس السيارات

 إالية 1.43 2.03 القبمي الترشيع األخزخ

 4.70 البعتل

 إالية 1.54 2.03 القبمي التدعيخ األخزخ

 4.70 البعتل

 1.70 1.50 القبمي التخويج األخزخ

 

 إالية

 5.00 البعتل

 إالية 1.61 1.93 القبمي التهزيع األخزخ

 5.00 البعتل

 1.45 1.10 القبمي الترشيع األخزخ

 

 إالية

 4.27 البعتل
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(، وإميو  إن  عالية 2.0( هن جل درجات الفعالية هكبر مؽ )22يتزم مؽ جتوت )        
 البرنامق إالية  ي جل ميارات التدؾيم ايجتساإي.

وبشا   إمى ما سبم  إن  عالية الستغير السدتقل )ىبتاا السشتجات الخزرا (  ي        
جبير مسا يبرر  عالية البرنامق مؽ  الستغير التابل )ميارات التدؾيم ايجتساإي( جا  بذكل

الشاحية العسمية والتظبيؿية  ي  شسية جل ميارة مؽ ميارات التدؾيم ايجتساإي لتى الظالبة 
 :ثة نتالق ىله الفعالية ىلىالسعمسة بالفرئة الثالثة بكمية التربية لمظفؾلة السبكرة، و عزى الباح

  طبيعة استختال ىبتاا السشتجات الخزرا   ي البحإ الحالي  تؼ التظبيم بحيإ يكؾن
دور الظالبة السعمسة نذظ ا  تكؾن واعية بالخظؾات التي  قؾل بيا جسا يتؼ نقل ىله الخظؾات 
و ظبيقيا  ي حيا يا العسمية والعمسية، حيإ ىن مسارسة و ترين الظالبة السعمسة إمى 

تاا السشتجات الخزرا  ساإتت الظالبة إمي ر ل مدتؾى ميارات الخظؾات الخاصة ىب
التدؾيم ايجتساإي  وزيادة إسم الفيؼ لتمػ السيارات مسا هدى ىلى  شسية ميارات التدؾيم 

 .ايجتساإي لتل الظالبة
  عرةت الظالبة السعمسة لخبرات جتيتة، و قتيؼ لقا ات البرنامق بظريقة لؼ  عتاد إمييا 

 جعميا هكثر حيؾية ونذا  و فاؤت. مؽ ئبل  مسا
  زسشت المقا ات محتؾى متشؾإ ا وشامة  ومتدمدل ومتتابل حيإ يرب  بيؽ السعارف 

والسيارات الخاصة بالتدؾيم ايجتساإي  ي جل لقا  مسا ساإت إمى  شسية  مػ السيارات 
 بفعالية إالية. 

 شي انعكس ىيجابي ا إمى اىتساميؽ شعؾر الظالبة السعمسة بأىسية البرنامق لسدتقبميا السي
 بالمقا ات وحرصيؽ إمى السذارجة الفعالة يكتداب جل السيارات السشاسن  شسيتيا.

  لعبت هسالين التعميؼ والتعمؼ الستبعة بالبرامق دور ا حيؾي ا  حيإ السذارجة الكاممة لمظالبة
 السعمسة  ي المقا ات بظريقة  عالة وبحساس.
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  طريقة إرض الظالبة السعمسة لمسشتجات الخزرا  الخاصة بيا بفؽ وميارة مكتدبة مؽ
البرنامق، وئترة  القة إمى اإلئشاا والترويق البزر لتمػ السشتجات ساإت إمى ثقتيا 

 وصؾت السدتيمػ ىلى القرار بالذرا . بأنفديا  مسا ساإت
 ي إلبتاا السشتجات الخزرا  إرض الظالبة السعمسة إلنتاجيا بةت السعرض الختام

اللل  ؼ ىئامتو بعت اإلنتيا  مؽ  ظبيم البرنامق و قييؼ السدتيمكيؽ لتمػ السشتجات ساإت 
 إمى  غيير مخظ  الظالبة لسدتقبميا السيشي بعت التخرج وىلا ما هشارت بو الظالبة. 

بتشسية ميارات وبشا   إمى ما سبم  تفم ىله الشتيجة مل بعض التراسات التي اىتست        
صفؾت    0223إبير إثسان    0225 اطسة الزىرا  هحست التدؾيم ايجتساإي جتراسة )

)رشا متؾلي، وجييان (، ودراسات اىتست بإبتاا السشتجات الخزرا  جتراسة 0224إبت هللا، 
 (.0202  ديشا هحست،  Deba, et al, 2014   0223دمحم، 

 Recommendations Research'sتهصيات البحث 
 هسفر البحإ إؽ نتالق يسكؽ  ي ةؾليا وةل التؾصيات اآل ية:

  بشي ىبتاا السشتجات الخزرا  جاسترا يجية جتيتة و ييئة السشاخ لمخرجيؽ والخريجات 
 لتظؾيرىا لمحت مؽ البظالة والتمؾث البيئي واإتبارىا نقظة جتيتة لمشسؾ ايئترادل.

  ايىتسال بتعتيل المؾالم بالجامعات بسا يدسم بتقتيؼ الخبرة السعرؼية نغري ا و ظبيؿي ا
ا لخروج الخرجيؽ لدؾن  لسيارات التدؾيم ايجتساإي وإبتاا السشتجات الخزرا   سييت 

 العسل. 
  ىنذا  وحتة ىبتاعية  دؾيؿية بكميات التربية لمظفؾلة السبكرة لمتترين و بشي ىبتاا

ت الخزرا  وجل ما ىؾ غير مألؾف مؽ ه كار جتيتة لمظالبات باإتبارىا وحتة ذات السشتجا
 طابل باص. 
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  هن يكؾن ىشاك  ذجيل مدتسر لمظالبة السعمسة بكميات التربية لمظفؾلة السبكرة  ي جل
الجامعات إمى ىنتاج الؾسالل التعميسية بالسقررات التي  ذتسل إمى جانن  ظبيقي مؽ 

   لمحفاظ إمى البيئة و ؾ ير ا لمشفقات.السشتجات الخزرا
  حإ معمسات الروةات بالستارس إمى ىبتاا السشتجات الخزرا   ؾ ير ا لمشفقات التي

  ررف وحفاع ا إمى البيئة. 
  ايىتسال بسخرجات العسمية التعميسية بإجرا  السزيت مؽ البحاث والتراسات الستعمقة

 سل و ختل جسيل ئظاإا و.بستغيرات البحإ والتي  ةلؼ سؾن الع

 Research's suggestionالبحهث السقتخحة 
 ي ةؾ  نتالق البحإ و ؾصيا و الدابقة واستكساي   لىتا و  قترح الباحثة ىجرا  إتد مؽ 

 التراسات والبحؾث السدتقبمية التالية: 
 ترادية  ؾعيف هبعاد التشسية السدتتامة لتشسية السدئؾلية البيئية وايجتساعية وايئ

 لمظالبة السعمسة.
 .برنامق  تريبي لتشسية ميارات التدؾيم اإللكتروني لتل معمسات مرحمة الظفؾلة السبكرة 
  شسية السفاـيؼ ايئترادية لطفات الروةة  ي ةؾ  برنامق ئالؼ إمى السشتجات 

 الخزرا .  
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 الس   خاجع
ايسترا يجي لمسشغسة الرشاعية  ي ىطار (.  حديؽ الدا  0220هحست سميسان الجرجرل. )

دراسة   ظبيم استرا يجيات الترشيل البيئي )استرا يجيات الترشيل البزر هنسؾذجا(:
 حميمية لرا  إيشة مؽ الستيريؽ  ي الذرجة العامة لأللبدة الجاىزة  ي محا غة 

 .003 -023(، 4)5نيشؾى، مجمة دراسات ىدارية، 
(. هىسية السشتجات الخزرا   ي السؤسدات 0221 رور. )ىلياس شاىت، وإبت الشعيؼ د

 -033(. 02الرشاعية: مؤسدة  ؾيؾ ا نسؾذج، مجمة هبحاث ائترادية وإدارية، )
323. 

يؼ جسات. ) (. هىسية ودور التدؾيم البزر  ي زيادة  شا دية مشغسات 0220بمبرـا
(. 20وايندانية، ) الإسات: دراسة  حميمية. مجمة الكاديسية لمتراسات ايجتساعية

20- 31  . 
(. التدؾيم البزر جستبل لحساية السدتيمػ 0223ناصر بؾشارب، ومؾساول ىليال. )

و حقيم هىتاف السؤسدة  ي عل السشا دة ايئترادية. مجمة العمؾل اإلدارية والسالية، 
0(2 .)242- 022. 

ا السشتق إمى  حقيم (. ىنعكاسات ىبتا 0220ثالر هحست الدسان، وبزر بميل  الجرجرل. )
 .02 -4(. 222)30الحساية لمسدتيمػ. مجمة  شسية الرا تيؽ، 

(. التشسية ايئترادية  ي ى ريؿيا: الفرص والقيؾد، ئرا ات ى ريؿية، 0222حؽيغة طالن. )
(33 .)13- 24. 

(. هثر التؾعيف الجسالي لبقايا الخامات  ي مقرر السيارات 0202ديشا صةح هحست. )
فشية إمى  حريل طالبات الفرئة الرابعة ببرنامق التتبل السبكر بكمية التربية اليتوية ال

 .  250 -23(. 02لمظفؾلة السبكرة، مجمة الظفؾلة والتربية،)
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(. السشتجات الخزرا  جستبل لتظؾير الرادرات دراسة حالة واحات 0225رزئي رانية. )
 دية والتجارية، الجزالر.الزيبان )بدكرة(، رسالة ماجدتير، جمية العمؾل ايئترا

(.  عالية برنامق  تريبي ئالؼ إمى  توير 0223رشا عباس متؾلي، وجييان لظفي دمحم. )
الخامات إلكداب طالبات رياض الطفات ميارات ىنتاج العرالس القفازية، مجمة 

 .022 -005(. 20الظفؾلة والتربية، )
عاد التشسية السدتتامة  ى ىإادة (.  ؾعيف هب0202زىؾر جبار راةي، ودمحم جاسؼ دمحم. )

 توير الشفايات لتشسية الؾإى البيئى، مجمة الفشؾن والدب وإمؾل اإلندانيات 
 .052 -035(. 53وايجتساا، )

(. اإل جاىات الحتيثة  ي دراسات التدؾيم ايجتساإي السجمة 0225سمؾى دمحم العؾادلي. )
 .202 -22. 2العمسية لبحؾث العةئات العامة واإلإةن، ا

(.  ظبيم غيرية التدؾيم  ي حسةت التدؾيم ايجتساإي: مفاـيؼ 0223سسية  ؾمي. )
 .001 -030. 0ا 0وئرص نجاح، مجمة البذالر ايئترادية، مق

(. الترسيؼ إلإادة التتوير 0223سيت إبته إبته، وهسامة يؾسف دمحم، وميرنا دمحم مرإي. )
كأحت الستظمبات البيئية  ي  رسيؼ السشتق. مجمة العسارة والفشؾن والعمؾل ايندانية، 

(22 .)223- 200 . 
ثانؾية، (. السيارات التدؾيؿية الةزمة لظةب السترسة ال0224صفؾت إبت الرازن إبت هللا. )

 .002 -214(. 00مجمة دراسات التعميؼ الجامعي، )
(. متظمبات التشسية اإلئترادية  ي العالؼ العربي نحؾ رؤية 0222طةت زيت العازمي. )

(. 503) 223مدتقبمية  ي ةؾ  التظؾرات الدياسية. مجمة مرر السعاصرة، 
005- 034. 

جية و حميميا  ي  حقيم هىتاف (. دور البيئة الخار 0224إبت الرحسؽ متىش العبيتل. )
 .013 -002(. 51)20التشسية ايئترادية وايجتساعية، مجمة التراسات العميا، 
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(. مداىسة السزيق 0224إبت القادر إزال إؾادل، ورشيتة مراول، ومرظفي إؾادل. )
التدؾيقي البزر  ي  حقيم التشسية السدتتامة دراسة إيشة مؽ مؾعفي مؤسدة 

 -131(. 3)3ت بؾيية الؾادل، مجمة ائتراديات السات والإسات، الزىرا  ىيتروو 
153. 

(.  اإمية هنذظة متكاممة  ي  شسية معارف وميارات ريادة 0223إبير جسات إثسان. )
الإسات واي جاه نحؾىا لتى طالبات شعبة السةبس الجاىزة بالسترسة الثانؾية 

 .340 -351(. 52الرشاعية، السجمة التربؾية، )
(. اإلبتاا البزر استرا يجية 0223إراك إبؾد إسير، وهحست ةيا  التيؽ صةح التيؽ. )

 اإمة لسؾاجو  حتيات  حقيم ايستتامة البيئية لسشغسات الإسات، مجمة العمؾل 
 .220 -32(. 24)2ايئترادية واإلدارية، 

 شسية مفيؾل السذروإات الرغيرة. مؤ سر دإؼ و (. مارس، 0220إزة دمحم إبتون. )
جمية التجارة ومشغسة حقؾن ايندان.  -السذروإات الرغيرة، جامعة إيؽ شسس 

022- 000. 
يؼ. ) (. التعميؼ وإةئتو بالتشسية ايئترادية والشيزة السجتسعية  ي 0225إيتة دمحم ىبرـا

 .503 -522الريؽ: دراسة  حميمية، دراسات  ي التعميؼ الجامعي، ا باص. 
(. مؾديؾت رئسي ئالؼ إمى التعمؼ 0202ومحسؾد هبؾ بكر بظاب. )  ا ؽ إبت السجيت  ؾدة،

البشالي لبايبي  ي مجات التدؾيم لتشسية مفاـيؼ  دؾيم السشتجات التأميشية لظةب 
 .220 -02(. 001التعميؼ الفشي التجارل، مجمة القرا ة والسعر ة، )

سية ميارات التدؾيم (. ايحتياجات التتريبية لتش0225 اطسة الزىرا  إبت ربو هحست. )
ايجتساإي لألبرالي الجتساإي لجلب السدشيؽ لةستفادة مؽ بتمات هنتية 

 .021 -223(. 00الرإاية، مجمة الختمة اإلجتساعية، )
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(. دور استرا يجية اينتاجية الخزرا   ي  حقيم ايستتامة 0222 زيمة سمسان داود. )
 -21(. 0)2رادية وايدارية والقانؾنية، لألدا  البيئي وايجتساإي، مجمة العمؾل ايئت

43. 
(. هثر  ؾجيات السشتق البزر إمى البيئة 0220كدرا إشتر مؾسى، وشيسا  دمحم جسيل. )

(، مجمة 0222 -2445ايئترادية  ي عل العؾلسة  ي بمتان نامية مختارة )لمفترة 
 .12 -04(. 05)3 كريت لمعمؾل اإلدارية وايئترادية، 

(. متى  بشي السؤسدات الرغيرة والستؾسظة الرشاعية لفمدفة 0221)كذيتة حبيبة. 
لعيشة مؽ السؤسدات الرغيرة  التدؾيم البزر دراسة استظةعية  حميمية

 .52 -33(. 20والستؾسظة بؾيية الستية، مجمة ايئتراد والتشسية البذرية، )
ية ايجتساعية  ي (. التدؾيم البزر نيق حيؾل لتإؼ السدؤول0224ليميا بؽ مشرؾر. )

 .24 -2(. 4السؤسدات، مجمة ائتراديات السات والإسات. )
(. التدؾيم ايجتساإي جستبل لتحقيم التشسية 0224ليمى مظالي، وهميشة ئيؾاجي. )

 .250 -231(. 4السدتتامة، مجمة هبعاد ائترادية، )
السعر ة إمى دإؼ (. هثر ىدارة 0202دمحم رجن ئشاول، ومستوح إبت العزيز ر اإي. )

ايبتكار البزر: دراسة ميتانية إمى ئظاا صشاإة مؾاد التعبئة والتغميف بالقاىرة 
 .233 -225(. 2الكبرل، السجمة العمسية لةئتراد والتجارة، )

(. التدؾيم السعاصر، جامعة القاىرة، جمية التجارة، ئدؼ 0222دمحم إبتهللا إبت الرحيؼ. )
 ىدارة الإسات. 

(. البعت ايئترادل ودوره  ي التشسية البذرية ومكا حة المية، 0223صر الرياشي. )دمحم نا
 .42 -30(. 3السجمة التولية لمتراسات التربؾية والشفدية، )

(. دور التعميؼ  ي  حقيم التشسية ايئترادية لمسجتسل السررل، 0223محيي دمحم مدعت. )
 .2022 -2323(. 0ية، )مجمة جمية الحقؾن لمبحؾث القانؾنية وايئتراد
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(.  اإمية 0224مروة مرزون اليحيالية، ومشى إبت هللا البحرانية، وإمى ميتى جاعؼ. )
برنامق  تريبي  ي  شسية ميارات التدؾيم اللا ي لتى طمبة الرف الحادل إذر  ي 

 .323 -042(. 3)5سمظشة إسان، 
دؾيم ايجتساإى: (. اي جاىات ايساسية  ي نغرية الت0221مروه مرظفى شسيس. )

 -003(. 5دراسة استظةعية، السجمة العمسية لبحؾث العةئات العامة واإلإةن، )
044. 

 (. ائتراديات البيئة والعؾلسة. دمذم: دار مؤسدة رسةن.0223مرظفى يؾسف جا ي. )
(.  اإمية برنامق لتترين الظالبات السعمسات برياض الطفات 0221مشات محسؾد مؾسى. )
ميارات السدرح الستحفي السدتختل جؾسي  لعرض مقتشيات الستاحف إمى بعض 
 .125 -041(. 4. مجمة جمية رياض الطفات جامعة بؾرسعيت، )لظفل الروةة
 (.3(. صتن التحكيؼ: مقاربة  قؾيسية، مجمة التشسية البذرية، )0222نادية يؾب الزئال. )

سفيؾل وطبيعة العةئة، السجمة (. الريادة والتشسية ايئترادية: ال0224نجاة متلس. )
 .34 -22(. 20السررية لمتراسات القانؾنية وايئترادية، )

(. ىإادة  توير الشفايات  ي عل ايئتراد التالرل و حقيم التشسية 0224نريرة ىبرل. )
(. 0)23السدتتامة. مجمة اإلصةحات اإلئترادية واإلنتماج  ي اإلئتراد العالسي، 

2- 23. 
(. دور حسةت التدؾيم ايجتساإي بالتميفزيؾن  ى نذر الؾإي 0221صر. )نيى الديت نا

 .022 -241(. 20)25لتى الجسيؾر، 
، ابريل(. 0220نيى مرظفى هحست، و اطسة إبتالعزيز السحسؾدل، وإمي دمحم السميجي. )

ىطار نغرل مقترح لتور الشغات الفشية  ي  حديؽ القترات ايبتكارية لمظالبة السعمسة 
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اض الطفات، السؤ سر التولي الوت: التربية الشؾعية بيؽ ثقا ة اإلبتاا وبتمة بري
 .512-532(. 2السجتسل، جامعة القاىرة، جمية التربية الشؾعية، )

(. هثر الؿيؼ والتعميؼ  ى  حقيم التشسية ايئترادية. مجمة 0225نير انا حديؽ الربرل. )
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